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PROJEGTOS E OUTRAS QUESTÕES MAIS IMPORTANTES_ 
. • ... -:- "":·~~: :? .. 

APRESENTADAS X DISCUTIDAS 

N .A SESSÃO DE l.S28 
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dos projectos e . outras qu~stões mais importa~te,s, apre
sentadas e discutidas na sessão de 1826. 

ASSUMPTO OBSlRVAÇDES 

·A.Jten...a da assembléa geral-se -podia ter lu
gar sem a presença dos representantes que a con• 
stUuiçlo exige para as sessões ordinarias. 

Dei!Wle a camara pelá affirmativa, resolveu po
rém o g<Jverno pela negativã. 

A.b4~ da corôa po~tugueu. fllita pelo im~ 
rador. 
A.hU~ dos juizos privatiY'os ·ou de fôro pes

soal. 
A.~te•t~ de. uma estrada que partindo do PortoF 

Real em Goyaz tosse ter ás cabeceiras do râo llojú 
ou lgarapettm, no Vará. 

&nemataüo dos direilos da · alfau.dega do Rio 
deJaneiro. · 
.... eo do lhazll-nomeação de urna commissão 

da camara e senado p&ra examinarem seu estado. 
~oal.al para a abertura da assembléa genl 

emendu da ca!Dara ao formuluio ; repulsa do se
nado em aceital-u; a!Jecta o ienado ao governo a. 
decisão da questão; e este resolve-a por um de-
creto. 

C4tastltal"'•-reqneri.menlo para que se no
measse uma commissão que examinasse se os pre-
-ceitos constitueionaes 'havião sido devid,mente 
observados na ausencia das camaras. 

Coa"_t .. de ambos os sexos-vedando novas 
ereações. 

Acnufeellllêato. da camara por esse facto. 

PIPitieeto da.' com missão de leis regulamentares, 
. .. 

la"ellçilo do Sr. Costa Aguiar. 

P ... Jeele do Sr. Souza França. 

Preposta do Sr. Vergueiro~ 
. . 

Pareeer da commissão especial da c,amau. 

Proposta do Sr. Maia. 
"'" . 

PM)ee&o do·Sr. Custooio Dia~. 

C::O••uolo de-escravos-sua abo\lçlo. l"roJee&o do Sr. Clemente Pereira. 
t ·. ~· criminal-bases para a sua organisação. PreJeele do Sr. Clemente Pereira. 

· aa.e.. das escolas eirurgicas da c6rte e Bahia. PI'O)eete da com missão de S<~ude publica. 

~- militares. :- Gdlelo do governo indi<:;3,nd~ quaes as existeatet. 
·~· de escobs de ios&rucção primaria no Prepasta do Sr. Gonçalves Harlins. 

imperio. , 
C•- juridicos-sua creaçio. ,,,. Pnleeco da com missão de ínstrucçio publica. 
_c.-Ut•• gero.es das pro'fineiu-organi!llção. P .... eet• do senado. 
c ...... mllnieipaes- regimento, e outras t~ro- PnaJ'!t!CÓ do Sr. Feijó e outro do Sr. Ver~Ueir~. 

Tidenciu. · ··. 
Ce•..-hla agrooomica no MaranhãD-tra\ou-

16 sobre oolonisacão ; estabeloeimeilto de compa
h~ias agrioolas é iodustriae• : c.tt~eqlle,!!"Jde iu.-
dios, ete. ~ . 
~Ao de ama cadeira de direito ·lla.lural. e ou

\rã de d.irei~o da I! gentes na capi&al do ,~mperio. 

P-er d:. commissão de commercio Acerca da 
pretenção do Joaquim Jo1é de Siqlleira. 

.:.: . . 

'-a.:. 
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ASSUMPTO 
~ ............_.., . .__... ....._.-. .........- -..-...-..-.~-----~ .......... ~~--·----..:,....,.--------... 

Clda•ii- braziloiros-considerando comprehen
. didos nos termos do art. 6° § 1• da conslituiçào 
· aqueltes que tendo .naseido no Brazil e residindo 

em paíz estrangeiro na época da independencia 
regressárão ao imperio den~ro do praso de seis 
metes • . 

(:oaselltoli de guerra ·para julgar os officiaes 
.generaes. Discutindo-se este assumJ>to agitou o 
ministro da marinha visconde de ParanaguiÍ a 
questão beguinte : <1 Se era licito ao ministro depu
tado ou senad.:;r que arresenta á camara uma pro
posta do governo, nao só discum-a, como votar 
.sobre ella. » " 

Deputado ou senador que não apresentar-se na 
camara no dia designado pela lei. • 

Dispensa do serviço militar aos soldados mili
cianos lavradores. 

~ia r lo da camara - crenção do corpo tachigra
pluco, etc. 

Detação da familia imper!al. 

Escolas de moninas estabelecidas nos conventos 
>de religiosas. 

Fuaai.; d·; s camuas -não aceitação por parte 
do senado. -

Flxnt;i\o das forças navaes, e terrestres-para 
que se dissesse aos ministros da marinha e guerra 
que dcvião apressar~se em apresentar à camara a 
informação e:dgida no~~- 15 § U ·da constituição. 

Guarda. da constituicão-commissão cem este 
titulo. • 

Geaeros de manufaclura e produccão nacional-
protecl(ào ás de origem do palZ .. " • . 

Goveraad ... es ·ou eommandantes de armas nas 
provjn~io.s --::-sua ·creação. · 

lpelà brasileira - creação de novos :~rcebis-
.PAdos. . · · 

-·:. Iastrueção publica- sua organisação •.. 

Intedeat~ de policia - para que se lho désse 
.regimento marcando as raias do poder formidavel 
~aquella autoridade. 

·- hb:o .de ausentes..;.. abolição. 
Lt-wres, papel e typos -diminuiciio ou abolição 

dos direitos de importação. • 

Laa•e•les-modo como deverá ser computado 
.o direito dominical. 

Llk~~ de.imprensa. 
··•eda de cobre -marcando-lhe . o . ·pezo1 etc •. 

•ele soldo ás viu"as e filhas de omciaes mili-
tatef: . 

.• .._.aoa. e capellas- sua e:xtincção. 
NaC•raU~ ·dos estrangeiros - modo_ de a 

obter. · 
Na•~"' tios rios do imperio -autorisação ao 

governo para permittlr a forma~o de companhias 
privilegiadas para aquelle fim. 

OBSERVA~ÕES 
~~--~ 

Projectn do senado • 

Depois de llnimada a discussão sobre este inci
dente deeidiu-se que I( dt"U.. o ministro 1Jot4r pela_ 
qualidade que tinha de senador, segundo se entendiCJ 
da letra da constituição. » Nestes termos o minis
tro tomou parte no debate, e. mandou emenda á 
proposr.a, cuja emenda foi adoptada:. 

•~•jeeto da commissão de poderes declarando 
que fossem declarados indignos da confiança nacio
nal. 

Prejeete do Sr. Baptista. Pereira, 

Projecto da commissâo de redacçio do Diario. 

Projeeto do Sr. Getulio. 
Projeeto ·do Sr. Lino Coutinho. 

omdo do senado expondo os motivo1 da impos-
sibiliaade de sua realisaçào. . · 

PropoKta do Sr. Vergueiro sobre a qual a ·com
missão de marinha e guerra deu parecer. 

Proposta do presidente da camara; 

Projee'o do Sr. Cunha Mauos. 

Projeete .do Sr. Cunha MaUos. 

Projeet~ do Sr. Cunha }lattos. · 

Projeeto aprer ntado pela resp&ctiva.couimissi:o. 

J.>roposta do ~r. Custodio Dias • 

ProJeeto do S~. Vascon.:ellos. 

Pf'olt!etoll dos 'srs. Albuquerque e Duarte Silva. 

ProJeeto do Sr. França • 

Proleeto do Sr. Ledo. 
PI'OJee•o do Sr, Li no Coutinho .• · 

l'rOieew das eummissões.de fazenda e guerra. 

P!I?Jeeto do Sr. Odorico Mendes. 
·ProJeele do Sr. Maia, e outro do senado. 

l'PJeeto do Sr. Seixas. 
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Navegação do Amazonas por barcos de vapor
petição de uma empreza estabelecida em Nova~ 
York para leval~a a eifeito. 

omelos de justiça- prohibindo que fossem 
conferidos á titulo de propriedade. 
Pub~cação das leis-sua formula. 

·ProJeeto• da camara enviados ao senado-que 
fossem acompanhados por uoi deputado para sus
tental-os no senado; 

OBSERVA96ES 
~--~~~--~------~~~~~~ 

._._r da commissão de commercio, illdllStria 
e artes. 

PlooJeeto do Sr. Maia. 

PI'Ojeeto do Sr. Clemente Perei.ra. 

Proieeto do Sr. Vasconcellos. 

Presidente~ de prpvincia-regiJnento de suas ProJeoto do Sr. Cunha Mattos, e outro do Sr. 
attribuições. Feijó. 
. ·Provimento de· officios de justiça. 

Pena de morte--estatuindo que as sentenças 
que a impuzerem, antes de executadas, subissem á 
presença do poder moderador. 

Propriedade-regulando o direito de proprie• 
da ele. 

Becratati"vindos do Ceará-syndicancia relativa 
{t gtande mortandade que houve delles em seu tra
jecto para a côrte. 

Jleerata-eato-'Violcncias praticadas no recru
tamento. '(Na ses~ão de 19 de Junho a commissão 
de marinha: e guerra apresentou um projecto de lei 
a respeito do recrutamento.) 

Jlelatorlos-sua apresentação ao corpo legisla
~ivo. 

Belat_oiio• dos diversos mioisterios-regulando 
sna apresent11ção .. 

Projeoto da commissão de legislação • 
Pl'ojeeto do senado. 

Projeeto do senado. 

Pl'Oposta do Sr. Albuquerque. 

Proposta do · Sr. Cunha Mattos suggerindo 
meios de obvial~s emquanto não se formulasse a 
competente lei. . 

Inolfe~ão do Sr. Vergueiro para que se lem• 
brassem aos ministros a necessidade da apresenta.~ 
ção dos relatorios de suas repartições: 

Projeeto do Sr. Vasconcellos~ 

"Jlelatorlo do ministerio da fazenda-parecer A comtuissão era composta dos Srs. Lado, 
ínip_ortante da respectiva commissão. Souza Franca, Herré~a. Baptista Pereira, Braulio 

Muniz, e Rezende Costa. 

- Uos sentenciados pelas com missões militares de 
Pernambuco e Ceará. . 

Respon!!iablllolaole dos ministros e conselheiros 
de ' estado, e dos empregados publicos elll. geral. 
(Forão apresent_ados dous projectos.) 

Supremo tribunal de justiça-sua creação. 
Secretarias de esíado-marcando suas altribui

ções, pessoal, etc. 
- TTPctiP'apWas-éreacão de typogrnphias nas ca.-
pitaesdas provineias do 'imperio. __ . 

Tratado• ~om Portugal e a França. ,.,. 

Unlvenldaole&:;;-indicação para ser discutido. o 
'Projecto·de lei ácerea da crea~ãCde uma universi
dade, apresentado na assernbléa constituinte • 

... Voto de gra~-aprésentação ao imperador; de
pois do discurso do- orador o membro da deputar 
çi.o Clemente Pereira dirige--se isoladamente ao 
lhrono, e faz-lne patentes os votos de reconhe
cimento da camara pela íónna porque havi~ sus
\entado a guerra do sul, procurando conservar a 
província Ctsplatina ao imperio. 

Oftlelo do ministro da justiçâ enviando n:elaçio. 
. - ' ";};i - " ~ 

Da commlsslo de leis regulamenal-ev eolilpos-· 
b. dos Srs. llemardo" Pereir11 de VucoitceUos; Ni.: 
coláo Pereira de Csmpos Vergueiro, José Ricardo, .. 
da Co.st& Aguiar de Andrada, José Lino Coutinho e ' 
Manoel Clletano de Almeida e Albuquerque. 

l'roJeeto do Sr. Vasconcellos. 
· ProJeeto do ~r. Lino Coutinho, e outro do se~ 
nado. 

Projecto do Sr. Vergueiro. 

Parecer da comwissão de .iipiomacia. 
Preposta do Sr. Teixeira de Gouvea. , 

A. eamara não approvou o procedimento dó de
putado Clemente Pereira, adop\ando simplesmute 
o discurso do orador da. deputação, em o"qual'nio 
se fizera alluzão distincta. e especialá guerra do 
sul. · · 
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-.: DEPUTADOS l' -!SSEIBLEA GEIL\L 

~. '. 

1S:26-1829" 

PROVINCIA DO PARJ PROVINCIA DO CEARÁ 

* José 
1 
Thomaz l'!.abuc.L~--~rauj_~, co- * Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

rone. . . Antonio.de Cas~ro Vi&JlJli.l~- - --- · - ·-~····-

n. Romnaldo ·Antouio de Seixas, depois Marcos Antonio Bricio, tenente-coronel 
arcebispo da Bahia, e Marqüeüle Santa- aepois Barão de Jaguarary. • 

. Cruz. · Antonio Joaquim de M~ 
João Candido de neus e Silva, bacha- ~lanoel José de Albuquerque .• 

rei. [1} Joaquim José· Barbosa. 

PROVINCIA DO MARA1"HÃO 

João J!!:~uli~-Foi meinbro da 
gencia.permanen te. 

Manoel Telles da Silva Lobo, coronel. 
Francisco Goncah-=es-Mart~ bachat·el. ___._ __ v-~-~ • 

llanoel Odorico llendes. -------- --,....---.. 

Joaquim )larcellino de Brito, magistrado. · 
José Gervazio de Queiroz Carreira, ma

re- jor. · (3) 

PROVINCIA. DO Rlo-üRANDE 00 NORTE 

(2) Agostinho Leitão de Almeida. 

PROVINCIA DA PA.RAHYBA DO NORTE 

PROVINCIA DO PIAUHY · AtH';UStO Xavier de Carvalho. ._
4
• 

Galdino da Costa Villar, padre. - ·~ 
Pedro -~ntonio Pereira Pinto do · Lago , · 
. padre. - ------.--·· Ainaro de Barros deOllveira Limá, padre. 

· -Não tomou assento. . · · ;·, : :, . 

. {1). Tolriou a~sento como suppleil\e do deputailo Franeisco Xavier Monteiro da Franca: · . 
Franeis~o de. So~ ,Moreir~ que ha"i_a f~lleeido, Francisco José Co.rrêa. 
bem como o 1• supplente redro Rodngues Hen- . .. , . . . 
:riqlles., . . · . . (3) Tomou assentO como supplente do deputado' 

: . (2)' ·Não ê~ o senador do inesmo nome, e ao depois P~ 1 o sé da Co~ Barros, nomeado se~dor . em . 
-riscou de d9 S. LourençO. · , A brit de 1826. · . . · • '· 

~ -- .~ . - ·;.- .. 



-·----1-'l"o;~T<t: :· ·.p--.. ..... 
~= 

l'lt0VJ~CJA DE PER~.Ufi:U:O ., ~'H ú\'1:\C ;_ :, I>E 'a·: .:i~ii>J? 

* :P~dro de Araujo Lima, depois H ar• ;uez Jo::;é :"tJrw~ B~n·:;c•sí•. lle 'Uadurcira Caim"ll, 
1.k OHnda.--Foi r.~en!t~ :lu lwp~rw. (,1_) /· dcniO!'. - ___ _ 

l'homaz X.:!Yier Ga!'d~! de Alrneida, laagis-·1·.hst'• l\ia:hcJs da Gr:~~;a Leito Sampaio, ca .. 
lratlo. . ' piWo;HlÚt.---Xào Lml~cHt assento. 

Luiz Frantisc:Cl de ~~a Cav;tlcauii de ,\.1-~i PROV~_xcJA 11 , BAHtA 

buquerqu~~~ nK:.g-rstratltJ. _ . - • . , . _ . 
-" .Ftanci:;,~o de3 Paula de Atnw:~Allm-! .1osé Lmo tf>UWlllD, mr~d!CO. 

f{~ér(Ju6'. --- j .lnlonio fi.lrrelra .FrmH;<i, m~:Huo. 
* ~ul.?n~o ~~~·atHo.!sco .de p::!.ui:_ e Ho!hu~~~ 1 -~" U;n,wel A.utonio _Gnh·ão. magií'lmdo. 

~~,-' alcan.1 (~t .\.lbl,qU"·' (lU I • depo1~ V l ~ ! José Ctmioso Peremt de 1Ie!lo, padre. 
c:h\íJe ífo Abuqnentnc, . I"' Mio-uel Calmon dn ~in c A!me.ida. delJO i!'-

Domingo;:; 1ldi!quhs t.le A~ui~ l llll'e:1t r'i~r-l M~'C[IH'Z de A braniC:>. (8\ . 

'
'Pl.l ' ' •

1 •n·u- i~ B·•r'io •le Umme~. 1 · · - ' • I · n'· 
•\ ~· .}vl.: ~ . ... • _' . i . ' . " "·- ! n. }l:t_rcos A.~tOlliO (((\ S<JUZ\1, ( {' pOl':i .ul~tJll 
· ~f:woel c.~uwo rlc Aln,e. t},, ' - .\I. uqtt~ l do )laranhao. 

r.;t;e, magis:rado. F'l) 
b~níwrdo Jose de S~;L.liu.w.ili1:} . 
,, charel. 
f Cactnno ~lana L.QP~-\!~l.IJ~~ : \~:pob 

conde (ie ~Iai'<ll' (.::úave . 

l\Jiguel Jo:;é H.t'inalt, pr..dre. 

1 Antonio da Silva. Telles, mG.gistrauc. 
l :t- · .\nlu!\i{, Angugo dot Silva,. mu:;istn:Ü1_l, 

.. ; --' Jõst~ !tibciw Soai'e ~, tia Rot~ha, padru. · . -~ 
Luiz Pnnlo d~ Arauio lhsto, dc.pr,[-; Yfs-

eo tHif.::. de Fiáes. ( ~)) f 1 

1).1_; * .los.~ :!a Co~ la CarvaiJ.!.Q,, IICilOÍ~; ~iarqm~z Igua(·io Pinto dt:. Almchb e Cast:·o. . .., . 
íh~. [B; . -----· ----- ... --·-·- · 1 de ~Ic•nt'A!cg;n·. -I'óoi lhembl'(i da regcn-

',.. .. i c.ia p••rmaucute. (J ) 
l'homn Antollio · ~Iar.ieL ~Ionieiro, r.JqJlltl>' ... ~ . \. t· 1 ~' · 1 ( , l ) 

- -- rntn('lSt\0 • gos~m lO ,_.om_ç_s, {I :J.Li ~·c. .l Barf1o dü 1t<:tí'litl<~c;L·---- - - · _ 
- u· , J; .. ~O Rintrdo da Custa JJunmmd ' dou-f ~ :lll(;!~.n' .h;:-,;_· .. tiP Fatia üari ;; ·~: • 1~ l : \~l:~-

1
.. 

1
, . (J l?) 

.I ,. (.t !. - -:rau::. . j 

(;\htan' ,\do!;· :·,ü de Ag.nil:.tr l:'ant.oja. 
,ústrado . 

.fü:;1í de Souza e 1-;;..t~<~.. 

.l~·ã.o da Costn u S ha. 

.Luiz José de !lacro-; 1~ei !.' . patlre. 
Franciseo tl~ A~~~s B;u:bu8a , padre. . . 

\'1!.(\\'lXCJ.i. llO ESl'lRl'i'O-SA!HO 

.Joi'i~ I:r·l'll;•nlhw Baptb!a l1Ctt•ira, magi.s
trado. 

Q~·l . 1'1\·}VIXCIA no -H!O nE H~E:}\0 

)f;•JJ•.:el Jt:!'é. de Stmz<t J'rrm~a , advol-\<Hh.L 
* Jo~[) Clemeni.e PPt eira, ma~~~lrado . ------------ . 

... :.:,~ . 



:::.:.:_:.~:~~.7.:'- -··-... ·------·~--- -~------~--

.Toa((Uim Go~;~·cs·Led~.--· '":- · Antonio ·l'ttargues de Sampaio; padre. i_tSj. · 

.fosé tla_C~ Ferreiãi':'7nagistnl!.lo. Luiz Â uguslo ]Jay. (19} 
José ~e Souza Azevedo Pizarro c Araujo, * José Bento Leite Ferreira de )lellu; 1>ll-

monse!!!!Q.r. (i3) ~. tire. (20} ' 
Luiz Pêreira da NobtM..a de Souza_ Couli"- Custodio José ])ias. capilão-mór. ·(21) 

nhõ;IJdgaaeil'o. (Hr··q -- ·p · ·· ---~----- ·JoaifJõ.:'l"QUinnJa ·Sih·auGuimarãe..~ .. (2'2) 
Francisco Corrêa Vidigal, monseubor. {15) 
Jauuario da Cunha ThtriJosa, padre. {16) PROYI!\CIA DE GOYAZ 

PROVIXCJ..\. DE liiL"\AS-GERAES 

* Candido José de A.mujo Via1ina, 1h~llOis 
\'iscollfie üe Sapucãhy. 

* Jo~~é Antonio da Sllva Maia, magistrado. 
* Antonio A.ugusto !lonteu:õae BaiTos, ba

charel. 
* ~ernardo Pereira de Vasconcellos, ma-

~-- gistrado. . ' 
,\ntonio da Rocha franco., padre. - . * .Tos~ Cesarió tlei\linuHl<J. Riheii'O_,_ depois 

Yiscoude de Uberaba. 
* Lucio Soares Teixeira de Gouvr~a. ma

gistrado. 
* José Custodiu Dias~ padre. 
* José Carlos Pereira de Almeida Tot·t·es, 

depois Visconde de l\laca e. 
~foào José Lo}les ?llendes Ribeiro, bacharel. 
* l\1anoel lgnacio ue Uel\o e Souza, depois 

Bm·ão do Pontal. 

1\a)'ll\mu..lo Josú da Cunha ~lattos, Jn·iga- · 
dch·o.-

João Francil'Cu de Bmj~ Pereira, bach~ret. 

l'IWV!:XCI . .\ m; ~1.-\TÓ-GROSSO 

t,!!lbriel.fum_!lio ~lottteiro de Mendon~a:. 

Pl\.OYlNClA DE S. l'AULO 

* Nicoláo Pereil'a de Campos Vergueiro.-· 
Fui membro da rcgenr.ia proYi:suria. (2:1) 

José Ricardo da Costa Aguiar, magistmclo. 
Uanoel Ioaquim de Omellas, bacharel. 
Iosé-.Conea Pacheco eSitva, desembar-

giidor. 
José Arouche de Toledo Rendou, marechal 

de campo. (24 
* Francisco de Paula Souza e ~leito. 
Francisco das Chagas SantGs, marechal de 

campo. .....-
Manoel Rodrigues da Costa, padre. (17) * 
* Antonio Paulino Limuo ele Abt·eu, depois 

Visconde de Abaeté. 

Uiogo Antonio Feijó, padre:~Foi •·egeu
te do Imperio. {:25) 

Pluddo ~iartins Pereim, bacharel. (18] Tomou assento coma supplente d•J deputado 
Antonio Goncalves Gomilie, nomeado senador em 

.l uSL\ de Rezende Costa. ·' Abril de 182Õ. · 
. (19) Tomou assenlo como supplente do ~larquez 

(13} Tomou assento como supplente do bispo de Valença; nomeado senador em Abril de-1826. 
D. José Caetano da Silva Coutinho, nomeado sena- [20) Tomou assento como supplente do dep\ltado 
dor em Abril dP. 1826. ~ . :\lanoel :Ferreira da Gamara BitencourL·e Sá, uómea- . 

(14) Tomou ·assento como supplente _do -,\larqu~z do senador em Abril de l8.2t>. :, .,.., , ..... , ;J. 
de Caravollas non1eado senador em Abnl de 18'.26; (21) Tomou assento como supple'nÍ;) -ao Vis~nde'-. .. 
;• lendo [allecido, subslituio-o nas sessóes de 1827 de Caethé, nomeado senador em Abril de 182ô. ?: 
a 1829 o bacharel H('mat·do Carneiro Pinto de Al-
meida. (!2) Supplente do conego Januario da Cunha 

í15) Supplente do .Visconde da Cachoeira no- llarbosa, que tomou assúnto pela provincia do Rio 
meado senador em Abril de 1826. Na sessão de 1826 de Janeiro. -

_ ft)i sui.Jstítuido pelo bacharel Bemardo Carneiro Pin~ (23) Sendo nomeado senador em Maio do 182f! . 
to de Almeida, e nas de 182':1 a 1628 pelo descm- foi sub_stitl!idll na_sessão de 1829 pelo desembarga-
lmrgador João ?ames de Campcs. dor Joao de :\ledetros Gomes.. . . _ 
'.' (16} T. OIUOU assento como suppl. ente d? ~iarqul!~. (~) Não w~nou a;;se. ·~to e fot su. bs~tUldO pelo br.l
de In1Jambupe, nomeado senador em Alml ile 1t:l26 .. gadeuo lgn~cJo Jose V1c:ente da ~on::>e~ _ . 

{11) Não tomou a~senw, e foi_ s"nb_sti~uido pelo (2.5) Tomou assento como suppl~ntc à~. V1sconde 
vig:lrio Joaquim Jos~Jo Lop~s Mendes lhbeuo. de S. Leopuldo, nomeado sllna~or \.nl Abul •te 1826. 

B 
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.foão fh~y~F-~ouu :o ü_!iveira Salga.~~o. pa- 1

1 

* :\.Jttonic Yifira ela Soledatle, ·padre. (~8) 
t11'l'. 1-6.l Fr;nH·i~('ll X:n·i<>r F'mTdra, capitão. 

l'ROVIXCI.\ .JI': S!\X'l'A...C.\Tll \li!XA 

I PRü\'l'\CL\ ClSPI.ATil\A 
lliogo D~Siha. 

. • ~- D. Lura~ Jusé Ohc~. (19) I'llüYI:\'f.L\ DI'; S. PEOfW' DO Rit:H;JU:\!lE 

nn sn. n. 'Fr·andsco Lbmhi. 1::-lO) 

d'1~iauo ~·:~;ir>r P~:.,~ :·;1 de BrHo, h:icha-,. (2.'1) C\•;,wrado ~c·nailor em .ilüh:. •!e lSzu, foi sub-
rd. ·,2 1\ stituído nas sc~súes de 18'2"1 t 1~,29 por Fe>li~ian" 

· • ~•tnP"~ Pires+ 
(2tl) Tomou~,,, . .,, .) •·• •lllo supplrnlo do J.tlput.1d,: . , . •. . . . . 

,;,,~,i da Costa(:,, . a11'o :ao tlepoi~ 'l;n·que7 .<~·itk·n- t.2;J) ~~'' T tomou n;:s('!ltn ·~ fo , ~nh~t.Jitw!o por 
r.\!t'![!'r~). flllC rptára prla pro,·inci~ da Ih! · : D. N;CO!ilo) .l .. rrPra. 

·.2'7) Fa\l('~f'l!, •' j ;; ~nh~til.uicln, n:l ~·-''"ao fie (30) Tomou .~•H·nl•J COillfl ~aj)p]o•rw, dl" D. rra-
1S29,;JelO tf'lll'nle-'·ü:on r•l Jos<'· J,;a'luim ; : ~r.h~·Jo lma;oü Antoní11 L3rr~naga n;Hroo·adn wn;;dor j>m ,\!Ir;\ 
de llliYrira. J dt' l6'2li. 

~ ';-\ 

OTISEH.YA(ÜES 

I.niz Pel'eira rla N'Jb1·cgn de. Souza Coutinho. 
'Fr·anc~isci, 11~ T}aula So~iza ü :\Telln. · 
ht!rõ 1le A r:; ;Jjo· Lima . 
. lu~:. :~::. (•l<.la Can·a.lJH). 
ri. liomualdo AHilfllio dt> Srixas (Arc~bi~po dn Bahia). 

\ . 
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ClllRl. DOS SRS. DEPUTADOS 
-~ 

Prlaelra sessAo prel'araterla. á pluralidade membros da commis!'ão os Srs.·. Ni-
coláo de Campos Vergueiro, com 90 votos Luc~o 

Aos 29 dias do mez de Abril de 1826, quinto. da Soares Tei:xeíra de Gouvlla, com 24, Manoel Caetano 
independencia, e do imperio, h_avendo~e reumdo de Almeida, e Albuquerque com 23, Januario do 
pelas _9 horas- da manhã n? salao d_estmado p~ra Cunha Barbosa, com 19, e Bernardo Pereira de V as-

- sessões, os Sn', deputados a assemblea geral legi~- concellos, com 12.. . 
-~ lativa, que~- acbavào nesta cOrte, para em sessao Convidou outra vez o Sr. presidente aos Srs.· 

preparatoria, tr!lt_arem ~e todos os ac~os necessa- deputado_s, para procederem a nom~açào de um.a 
rios á proximunstallaçao da assemblea geral, na com missão de 3 membros, que exammassem os dl
conformidade do -decreto de 25 do mesmo mez, o f- plomas dos senhores acima ele i tos para a commissão 
ereceu o Sr. José· Antonio da Silva Maia, ~eputado dos poderes: e recolhidos, e a~urados os votos, tive
pela província "de Minas-Geraes, U!D prOJ~Ct? de rã o a maioria os Srs. José da t:ruz Ferreira, com 14, 
regimento, edrahido do da a_sse~blea c~nstJ~UJUI~, Luiz l'aulo de Àraujo Basto, com'll, e João Gomes 
afim de que; merecendo accCitaçao, serv1sse mLen- de Campos, com 10; cujos nomes'forão publicados. 
namente nolõ t-rabalhos prévios, a que se tinha de Retirando-se· da s:~la os membros das duas com
dar princip-io : e começando a ler, levantou-se, e missões, ordenou~ Sr. presidente, que l_~es fossem 
disse remettidos os 45 d1plomas, que se 1tav1ao nume-

0 SR. TEIX-EIRA DE Gouvu :-Nós temos o regi- rado, e as actas authenticas das eleições de todas· as 
mento da assembléa constituinte, para ~r em- .provincias1- que se ·acbavào sobre- a--me:;a, e quo--·
qriãnto dirigir os nossos actos : posto 1{11~ nao nos havião sido enviadas pela secretaria de estado dos 
podemos dispensar de tomar aquellas. medtdas, que ·neo-ocios do imperio. ' · 
as circnmstancias tornarem necessanas. .• Passado algum tempq, tornou á sa!a a segunda 

O SR. SouzA FRA~ç<~.:--:-Vi_s~ qne nos achamos com!llissão de poderes, e o Sr. ~rauJO Basl?, na 
aqui reunidos .para dar prmc1p10 aos nossos traba- ·quahdade de relntor, leu, e env10u a mesa, o se-
lhos, parece que o p~imeiro acto, qlle se deve pra- guinte I, 

• ticar,· é o da nomeaçao de um l>r.es_ldente, e secre- «PARECER ~· : 
tario, por acclamaçiio, P!_lra drrtpr,. e. ordenar a « A commissão encarregada de examin-ar, -~ ve-
sessão ;. pois nm corpo nao póde enstlr sem ca- rificar os diplomas dos deputados o de]>embargador · _ 
beça. Manoel Cat tano de Almeida e Albuquérqne, pela 
-{Concordárão lodos os Srs. dep.utados, e por v~z provincia de I>ernambueo, o Dr. Nicoiáo Pereira 
uniforme forào eleitos para pres1d~nte o Sr. Lu1z de Campos Vergueiro, pela de S. Paulo, o desem
Pereira <!a Nobrega de Souza Couhnho, e para se- bargador Lucio Soares Teixeira de Gouvêa, o dc
crelario o Sr. Manoel José de Souza. França: e to- sembargador Bernardo Pereira de Vasconcellos, e o 
mando ambos os seus assentos, conVldou o Sr. pre- r.onego Januario da Cunha Barbosa, todos tres de
sidente aos Srs. depntados presentes, para que pulados pela provincia de Minas-Geraes, e que 
mandassem á mesa os seus diplomas, que se con· fórmão a ·commissão dos cinco, .é de parecer que 
tárão em numero de 45. - os referidos diplomas estão conformes com as no-
. Immediatameme disse o Sr. presidente, que con- meacões constantes das actas geraes; havendo s6 

vinha nomear-se por escrutínio uma comm1ssão de a nótar, que os diplomà.s d~ llinas--Geraes, que·s~o 
poderes, composta de 5 membros_, para ex_aminar impressos, contém uma c<íp1a da mesma act:a gerli:!_ 
os diplomas, e que para a respectiva apnraçao con- com assignatura da camara, quando pelas mstruo
vidava. aos Srs. deputados presentes, houvessem ções res}lectivas só se exige a cópia authentica do 
de eleger por acclamação _dons escrutadores: o termo especial, que se deve fazer sómente ~s !J_U~ 
que seesceutou sendo nomeados os Srs. José An- são declarados deputados.»-Foi ma.ndado_a ... m~a. 
tonia da Silva Maia, e Joaquim Gonçalves Ledo, os Como se demorassem o~ tra!Jalhos da _ pnme1!a 
.<i4aes tomárão assen\o na mesa. . commissão de poderes alem das 2 horas e me~1r 

Recebidos, e apurados os votos, forãodcclarndos da tarde, forão chamados os senhores, _que a 
. 1 

' f 
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- '!- SEI_-----.. ~--A SESSA"V PitEI ~&IOHIA UI 30 DE ABRtt _DE iS!S --, 
compoem, J:;;qnaes informárão não ser ·'~~ssivel da verificação dos poderes, sendo _uma deliberaçito 
vencer-$e Jesta sessão a tarefa, que lhes fôra com- da camára, parece que deve ser feito pelo numero 
mellida. Então propoz o Sr. preside;nte, se con- determinado na constitnição. Julgo porta-nto que 
Tinha interromper a sessão, def~:r'p(io-se. a conti- não p6de -p~valecer a prop_osição, que expendeu o 
nuação dos t-rabalhos para o .oemprllcgumte, não Sr. Yer:;u1l1ro; e acho maiS col1erente, que fique 
obstante ser domingo.-Resolve•-""t>iuesim. ·:, ~tuiada a sessão, por não haver numero sufficiente 

Logo / · d_e deputados, e se particil!e tu~o ao poder execu-
0 SR. GETULIO :-Sr. pr~sidente, o art. 23 da t1vo, ~ fim de dar as prov!denc!ll.S, para que .com

constituição e;~:ige, que l)ara haver sessão de-rem pareçao,. 
estar presentes tantos membros, quantos formem O SR. T ElXIliR!l DE GouvtA (apenas $e ou,;io 
a metade e mais um da camara completa. Por isso o seguinte) :-A verificar-ão dos diplomas não é outra 
requeiro que SC deddá, SP. podemos, Oll ~ão entrar COUSa mais do que O conhecimento, que Se toma da 
nestes tra).>alhos prcpnratorios, sem o numero i n- sua legalidade, e~minando-se se estão conformes 
dicado. coma lei. No caso de faltar alguma formalidade, 

0 Sll . PllF.SIDF.NTE :-Só poderemos entrar nesta fi cão reservados para ser supprida pela assembléa 
questão depois que a commissão dos poderes der depois de installada. Por tanto nem posso convir 
0 seu parecer. que a se8são ~eja adiada, nem admittir a pro~ 

O Sa. TEIXEIRA nE Gotin:!l:- (Não foi o1wt:do sição do Sr. deputado. . 
pelos ra.chigraplios.J · O S1L YEaGUEtno :-0 illuslre deputado é con-

tradictorio, quando exige que a sessão fique adiada, 
O SR. SECHETARIO FnAXÇA :-(0 ll!t$IIIO.) e nos dirijamos ao poder executivo, por .não nos 
O SR. 1túRQUES DI!SA.JIP.uo :-Era bom que se de- julgar em estado de deliberar. J>orquanto o acto d • i 

clarasse, se esta sessão era válida; por que o art. 23 adiar n sessao é uma deliberação, assim como é 
tit. 4•. da constituição .... (Leu, e wio foi mui!' ou- resolução de uos dirigirmos . ao pode~· executivc 
i:ido.) Nós por ora aqui não temos autoridade alsuma 

O Sn. AllAtilO B.ts-ro :-0 que diz o illustre de- somos cid;~dãos particulares. . 
putado, parece não ter lugar para o nosso caso; Depvis de breve discussàn, propoz o Sr. presi· 
por que o numero, que a constítni~ão exige COf!JO dente,' sa devii\o continuar as sessões pfeparaturias, 
1ndi~pensavel, entende-se ser para os aclos le:ps- niio obst-ante estar incompleto o numero designado 
lati-vos, e não -para os prcparatorios. Sem eslas ses- na constitui~ão para se formar cmnara, e venceu-se · 
sões prévias, talvez occorrã.o inconvenientes para pelo. affirmath·a. O mesmo senhor assígnou o dia 
a abertura da assembléa, que ha de ser no dia 3 de seguinle para a reunião ás 9 horas da manhií .. 
Maio. Se porém não concorrer sufficienle numero Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
de deputados para se celebrar a sessão imperial, 
ent.áo ó que se deve participar ao governo, pnra ---
adiar a abertura das camarns. Pelo que sou de voto, S~unda sesai\o prcpara1ol'la, un 80 de.\bl'll 
que para estas sessões temos numero sufficiente. de 48~8. · 

O S R. SECRETARIO Souu FRANÇ.\: -O que é Tendo o! Srs.deputudos concouido pelas 9 horas 
sesslio preparatoria da camara dos deputados? E' a da manhã, l10uve de demorar-se a sessão até o meio 
reunião dos membros desta cam!lr~ co~ ~ fim de dia ; e então comparecendo na ~la os senlH>res da __ _ 
de!iberar d~ antemão so!?~.2.S .. 2..rt~_g9§_!n.dlspensa_~ -primeira-comnrissâll-~di:põileniS,llaverido· uUimado 

-. - -veTs--para-a- u:istallãçaoaa a~emblea. _Esta solemm- os seus trabalhos; declarou o Sr. presidente aberta 
dade deve celebrar-se no dia 3 de MaiO: logo, con-· a sessão, sendo lida e apprOVilda n acta da antece-
forme a minha opinião, devemo-nos sempre reunir dente. -
anles, ainda sem o numero legal, para dispôr, e O Sn. VASCO!(CEttos como relator da commissão 
preparar tudo o que necessario fôr, para aquelle len 0 segllinte 
grande acto. E' nestas sessões que dP.vemos apurar 
se temos, ou não o numero suiDciente para se ve
rificar a insta.lleção, e dar parte de tudo a S11a Ma
gestade lmperial.-{Foi ge1'almente ~poiado.) 

O Sn. VEI\GUEIRO:- A constituicão estabelece 
sómente, que se não possa abrir a sessão da assem
bléa . sem o numero determinado ; mas não exige 
esta clausula para as sessões preliminares, em que 
só se trata de nos reconhecermos uns aos outros, 
e prevenirmos o preciso para -aquella sessão so-

. lemne. Nós aqui não deliberamos, se· não sobre a 
organisação da camara, sobre os preparos para a 
abertura, e sobre as -providencias para se reunirem 
os deputados, que fa.ltão, e a1nda para constran
ge-los a comparecer. no caso ·de repugnancia. Para 
estes actos temos numero bastante. Por tanto sou 
de voto, que por tal motivo se não deva adiar 'a 

. ses!ió. pr.!paratoria, muito mais achando-nos re-
·unidos por um decreto de Sua M:agestade Imperial ;' 
cumprindo talvez requerer ao poder executivo pro
videncias p&r8. e. protppta reunião dos deputados 
ausentes. 

O SR. MARCOS ANTol'I"JO :- .Mas o conhecimento 

• P.\RECER 

'' A eommissão de· poderes, depois de ter exa
minndoactns gerae~, c diplomas dos Srs. deputlldos, 
e de as haver eoníronlado com o decreto de 26 de 
l[arço de 1824, e instrur.çôes, a que se refere o 
m esmo decreto, achou legaes nas respectivas pro
víncias, os seguintes Srs. deputados: 

S. PAULO 

Os Srs. Francisco das Chagas Santos, José Corrêa 
Pacheco, Manoel Joaquim de Ornellas. · 

MATo-GROSSO 

O Sr. Gabriel Gctul!o Monteír9 de Mendonça. 

GOT.U. 

O Sr. 'Francisoo de Bolja Pereía. . 
llllN.&S-GEIUES 

Os Srs. : José Antonio da Silva .Maia, Io$6 Custo
dio Diast... José . Carlos Pereira de Almeida Torres, 
1 o~ de nezende Costa, Antonio Marques de ~ 
pato. 
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SEGUNDA.---:-sE&fliD PREPXRAIOR1X Mt 4J,O DE Abh~L Dl!l ~ :;'(-h .) 
RIO DE .JA~'ltll\0 

Os Srs. : l\lanoel José de Souza França, José da 
Cruz Ferreira, Joaquim Gonçalves Ledo.:., monsé
nhor Pizarro, Luiz Pereira da Nonrega, uernardo 
Carneiro Pinto~ 

valcante de Albuquerque, Domingos :Malaquias. de 
Aguiar Pires Ferreira, Miguel José Reinaut, Ignacio 
Pinto de Almeida e Castro. 

« N. B.;_A .Commissão sente muit~ dizer, que 
o Sr.· João Gomes de Campos, apesar de apresen
tar o seu diploma remettidopela illustrissima camara· 
desta. capital, não pôde tomar assento nesta cnmara, 
porque tendo sido nomeados senadores quatro dos 
Srs. deputados ordinarios, e deixado vagos os seus 
respectiVOS lugares

1 
vem pela ordem da eleiçã_o a ser 

deputados ordinanos os Srs. monsenhor P1_zano, 
Luiz Pereira da Nobrega, monsenhor Y1dtgal e 
Januario da Cunha Barhosa, que supposto tamb_em 
ê nomeado por Minas, com tudo, como tem aqUI a 
sua natural.dade e residencia, não póde deixar de 
.tomar assento por esl.a pro~·incia á vista do ~ 6• 
cap. 9• das instrucçõ~. de 26 de i\[arçl? de- 1B24, 
que muito clara e posthvamente detcrmma, que no 
caso de ser qualquer nomea:do conjunctamente por 
duas ou mais proYincias, prefira a nomeação da
queUa, em que tiver naturalidade, e na falta d_esta, 
residencia; e no caso proposto o Sr. Januar10 da 
Cunha Barbosa, cómo já fica dito, não só reune a 
naturalidade, masigualmente residencia: e podsso 
deve entrar por esta província, dJ!ixando vago o 
seu lugar na de Minas; declarando-se igualmente, 
que o Sr. llernardo Carneiro l'into tome assento, 
como supplente do Sr. monsenhor Vidignl.' 

B.\Ul.l 

" A commissão podia entrar em duvida sobre a 
legalidade dos diplomas do~ Srs. deputados desta 
provinda, por lhP. não ter s1do pr~sente. a act.a geral 
da apuracão· mas confrontados os d1plomas dos 
mesmos S'rs. 'deputados com o termo especial, das 
suas nomeações, que fôra remettido pelo governo, 

.os achou conformes ; e como a falta da apresen-
/ taçãe da dita acta é accidental, e nada influe na 
- ·validade-da eleicão; é· de parccer;:gue-podem-tom<~r

assento os Srs. Ãntonio J?erreira Franca, José Car
doso Pereira de ~lello, nareos. Antonio de So_uza, 
Antonio da Silva Telles, Antou1o Augusto da S1lva, 
José Lino Coutinho, José lU beiro Soares da Rocha. 

« N. B.-0 Sr. Luiz Paulo de Arauj~ Basto aprc-
9Cntou como diploma a aeta geral da apuração_ da
quella província. A commissào nã~ !ev~, por onde 
conferisse, para conhecer da sua legJtlmldade, e Pl?r 
isso tambem podia duvidar, se o Sr. deputado pod111. 
ou não tomar já assento; mas ·como esta mesma 
acta geral ó acomllanhada de um officio da cam~~ra, 
que prova a idenbdade do mesmo Sr. deputado, e 
consta da mesma acta ser elle o primeiro na ordem 
t.l.os supplentes dos deputados ordinar:ios, ~ue farão 
nomeados senadores.;e .seJ!dO além ~·sso mcontes
tavel, que o mesmo :,r; YelO na quahdade de depu
tado por ordem do gov~mo daquella província; a 
commissão é de parecer, q_ue, não. sendo tambem 
esta falta essencial, póde o Sr. Luiz·Paulo de Araujo 
Basto tornar assento. · · 

ESPI1\ITO-SA!I'TO 

O Sr. 1osé Bernardino Baptista Pereira. 
.~LAGÔAS 

O Sr. :Francisco de Assis Barbosa. 
:P.EII.l'iAXBUCO 

~li Srs. ,Antonio Francisco de Paula Holla.nda Ca-.... · 

aÍhb. CE~llÁ 
Os Srs. Antco p00 Castro Vianna, Marcos An

tonio Driciu, Manoel José de Albuquerque. 
l'IA.~HY 

O Sr. Pedro Antonio Pereira Pinto. · 
:II.AilA.''OHÃO 

Os Srs. João Braulio Muniz, l'ranciseo Gonçalves 
Martins, .Manoel Odorico Mendes. 

PARÁ 

« A commissão poderia tambem duvidar desta 
eleição, por não ter concorridõ para ella o circulo 
eleitoral de Bragança; mas como da mesma acta 
consta que esta falta procedera de commoções popu
lares existentes na.quella villa, parece que a falta 
de um tão pequeno collegio, motivada pe~as ditae 
commoções, não póde ser causa de que deuem de 
tomar assento nesta camara os Srs. José Thomaz 
Nabuco de Araujo e Romualdo Antonio de Seixas. 

« Parece á commissão que visto não se acharem 
reunidos 52 dejlutados, para poderem deliberar na 
fôrma da constituição, e sendo-lhe além di!;to cons
tante pelo exume, a que procedeu com muito escrll
pulo nas netas geraeJ; das apur ações das dilTerentes 
províncias, que nesta eõrte se achão o Sr. Luiz Au
gusto May, que é deputado, que deve entrar pela 
provincia de 1\linas-Geraes, em razão da ncancia 
Lle alguns Srs. dep11tados, que forão nomeados se
nadores; assim como o Sr. Luiz J>edr!lira do Couto 
Ferraz, que deYe en\rar como supplente. pela razão 
mencionada, c impedimento constante de alguns 
Srs. deputados da proYincia da Bahia; e da mesma 
fôrma pelo Ceará o Sr. José Gervasio de Queiroz 
Carreira, visto ser o primeiro supplente da dita pro
vincia, e achar-se ngo o lugar do Sr. Pedro José 
da Costa Barros, que foi nomeado senador, . deveJ!!. __ _ 
ser chamados:----··- - -- -- - -- .. - ·--- .. ---

" E como o Sr. Januario da Cunha Barbosa passa 
a .ser depntado por esta província do lHo, deve 
officiar-se ao governo, para que ordene á In ma. ca
mara desta cidade, lhe remetta o seu diploma ; e á 
camarii do Ouro-Preto, para que expeça o diploma 
ao primeiro supplente. Camara dos Déput.ados, 80 
de Abril de l8'J6.- Berna;rdo Perei·ra tk Vascon
cellos.- ill a1wel Caelatro de Abneida. e Albu.querque. 
-Nicoláo Pereira de Campos Vergu.eiro.-LIIcfo 
Soares Teixei1·a de Gowda.-Ja11·uario da Cunha 
Barbow . » -Foi cemeUido á mesa. 

Então pedindo a palavra, disse 
O SI\. SECRETARIO SouZA FRA:'IiÇA : - Sr. presi ~ 

dente, como a assembléa é composta de duas ca· 
maras, e ha mutuas relações entre ambas, creio 
que será uecct<Sario que se participe ao senado, bem 
como ao governo, a nomeação do presidente, e se
cretario desta camara; a fim de se saber, a quem 
se devem dirigir as correspondencias. 

O Sa. B.-~.PTJSTA_ l'EREIRA.: - A camara dos depu· 
t.ados. ainda não tem o numero completo, para pooer 
deliberar, segundo a constituição ; portanto pare
ce-me, que a primeira questão, que se deve venti
lar, é, se podemos, ou não trabalhar sem termos 52 
votos. 

O SR. Sl!CRET~RIO ' Souu FRANCA : - A materia.· 
que se oflerece a tratar n~ta sessão, reduz-se . a 
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meros ·preparatorios, que nada participão dos actos 
legislativos, e ainda menos dos sellS eiieitos; pelo 
que estou, que se podem muito be:[ll deliber~r, sem 
a ooncurrencia do numero legal_. p(i~rém seJa qual 
fôr a decisão sobre este ponto, .~inp~e se fazem na
cessarias as participações, que l~u.iro ; pois, sendo 
tão !\gados os interesses dos dous corpos, que hno 
de constituir essencialmente a assembléa geral, se 
faz indi~pensavel, que desde já e_stejão ambos de 
inteHigencia sobre o estado, e trabalhos de cada 
um; e só para este fim é que eu julgo necessario 
que se communique ,quanto antes ao senado a =
meação do presidente e secretario desta camara. 

U:u Sn. DEPUTA.DO: - Peço, que se dedare ao 
mesmo tE-mpo, que nós nos reunimos todos os dias, 
até preencher-se o numero da lei. 

O SR. TEIXEIRA DE Gouvh: -Creio que esta cau
tela uâo serii necessaria, uma ''ez que se approve o 
parecer ua commissão de poderes ; pois se forem 
chamados, e admittidos os Srs. deputados, qne a 
commissão lembra, residentes nesta cõrtc, em breve 
teremos o numero sumciente; muito mais quando 
nos con::ta que o governador das arnJ<Is de Goyaz; 
deputado por aquella pro\·incia, e oulros muitos 
estâo a chegar. · 

O SR. st:cll.t:TAnto Souu .. Fn.~o~ÇA:- O qu~. hasta 
por ora dizer-se ao go-verno, e ao s~nado, é quo o 
Sr. Nobrega é o presidente, e eu o secretario. 

O Sn. VF.RGl!Ell\0: - Pareee-mo qnc primeira
mente se deveria fazer uma re~enhn dos Sns. dl'pu
t.ados, que estão reunidos, regulando-se pelos seus 
diplomas; e que se partkipasse igualmente o nu
mero total, para que o governo, e o senado fiquem 
na int~lligencia dó esl.ado, em que esla camara se 
achR.. 

0 SR. SECRETARIO SOUZA FRANÇA:- Por ora tl'a
ta~se meramente de indicar as pessoas, cujo con bc
cimento muito ·importa ;í,quelles, que se devem cor
responder com esta camara, por serem orgãos 
della. 

parecer, e por esta occasiào se suscitou debate, e 
fallárão 

O SR. Onoatco:-Sr. presidente, tenho ouvido 
dizer que o Sr. Januario da Cunha Darbosa é sup~ 
plcnte pelo Rio de Jan·esro, quando pela província 
de Minas-Geraes é um dos deputados, que maior 
numero de votos ti verão; parece que. neste caso 
deve~ia entrar por aquella provincin, c não por esta, 
de que 6 supplente; porque a naturalidade é uma 
razào de mats quando todas as circumstancias são 
iguaes. · 

O SR. TEtXEIR.~ DE GouvÊA : - Eu já satisfaço ao 
Sr. deputado. O parecer da .commissão diz que o 
Sr. Januario da Cunha Barbosa não é considerado 
como supplentc pol' esta proYincia; visto que quatro 
ordinarios forào nomeados senadores, e por isso 
deixárão de ser deputados. Nesta parte está satis
feito o Sr. deputado. Pelo que disse respeito ao nu
mero de votos que o Sr. Januario da Cunha obt.eve 
em 1\[inas, respondo, quP- a lei não att~nde a esta 
circumst.ancia, mas regula a prefercncia pela natu
ralidade, e domicilio; devendo portanto o ·sr. Ja
nuario da Cunha Barbosa entrar por esta provlncia, 
e não pela de .'.finas. · 

Tendo fallado mais alguns senhores, propÔz o 
Sr. presidente á Yotação os outros artigos do pare
cer, seguindo a ordem, em que fõra redigido; e 
~end'J todos approvados, retirou-se da sala o Sr. João 
Gomes de Campos. 

Alguns senhores opíltárào, que se devião amp\iar 
as medidas propostas pela commissâo, para se com
pletar quanto an tes.o numero legal dos membros 
da camara, e neste sentido disSil ·· 

O Sa. MARCos A:>:TO~Io:-Nós temos no Rio de 
Janeiro outro deputado supplente, que tambem póde 
ser chamado, e admittido em lugar do Sr ..... que 
está ausente em França. Este supplente póde entrar 
interinamente até que chegue o proprietario; pois 
a lei não prohibe esta medida; necessaria para se 
preencher o numero Ele 52 membros. 

Tendo o Sr. presidente proposto á •otaç.ão a. in- O Sll. DtAS :-Eu não sei se a commissão teve 
dicação do Sr. secretario, foi approvnda; e·em con- em vista esse numero. 
sequencia este senhor minutou, e leu o seguinte o Sn. TE!XEII\A DE GOJjVh :-A commissão teve 

« OFFrcto em .. vista o numero de 52, contando com alguns 
« 111m. e EJ:ro. Sr._ Tendo-se reunido hÕnlem senhores' que se esperão, e outros, que se diz, jã 

os membros, que devem formar 8 camara dos depu- chegárã<~, assim como o deputado da província de 
tados para a assembléa geral legislativa, em con- Goya:~.:, e o Sr. Costa pela de S. Paulo. 
formidade do decreto de Sua Magestade Imperial de ~ Sn. SECRii:'l'AI\JO S~GZA FRANÇA :-A proposição 
25 do corrente, e dando principio aos seus traha- do tllustrc dtlputado nao póde de maneira alguma 
lhos preparatorios, farão nomeados, por acclama- ser admittida. A assembféa é que ha de conhecer 
Ção, para presidente o Sr. deputado Luiz Pereira se devem ou não entrar os supplentes. Por ora só se 
da Nobrega de Souza Coutinho, e eu para secretario. pódem tornar medidas com}lativeis com as nossas 
o.que participo a V. Ex. para sua intelligencia. att~ibuiçôes, que selimitão as provi!lencias prepara
Deus guarde a V. Ex. J>a.ço da camara dos depu- tonas para a ab~rtura dl! assemblea. Este é o meu 
tados, em 30 de Abril de 1826. -Jlfat10el Jos~ de parecer. · 
Souza Fra11ça.-Sr. José Feliciano Fernandes Pi- O SR. GETuuo:-Parece-me que se deve exigi:r 
nlleiro. » que a camara da capital dll Ceará faca expedir o 

Leu igualmente outro do mesmo teor e data, diri- diploma ao supplentc para tomar assento ..... (Não 
gido ao Sr. visconde de Barbacena, secretano da {oi ouvido.) · 
1'.3mara dos senadores; e forão ambos appro-vados. O SR. TEIXEIR.I.Dto:GouvÊA:-Cuido queascircums-

9 mesmo senhor leu depois o parecer da primeira tancias não são as me~ mas: O Sr. ~eputado do Çe~á. 
commissiio de poderes, o qual se achava sobro a ba de apresent:ar o dtplo..:~, e d1sto a com~1ssao 
mesa, tendo já antes sido lido _pelo respectivo reJa- fez carga; p01s o mesmo fez o Sr. Ja_nuano da 
tor ; e propond(H) o Sr. prestdente ã votação, foi /',~nha Barboza, que apresentou o seu d~ploma P?r 
logo approvad<J na parte, que respeita aos diplomas I It~nas-Geraes, por que a camara desta c1dade lh G 
sobre os quaes se nâo offereceu duVIda ã commissão~ nao fez passar. 

Seguio-so a discussão sobre as mais partes do O SR. SECRETARIO leu o parecer qull o relator da 
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2• commissão de poderes havia lido, e remettido 
á mesa na sessão anteeendente, e fGi approvado. 
... Proptlr: o Sr. presidente se além dos senlioresdepu
tados, que a I• c.ommissão indicava, para serem cha
mados de oflieio a tomar assento na eamara, con
viria chamar outros como supplentes dos ordinarios 
ausentes: e decidia-se que era attribuição da camara 
depois de installada. 

Então pedindo a palavra disse 
0 SR. SECRETARIO SOIJZA. FRANCA :-Queria sabe:. 

se se hão de expedir officio • directamente aos 
Srs. deputados que vão ser convidados a tomar 
assento nesta camara, ou se se deve officiar ao go
ve1·no, para lhes fazer constar. 

O SR. TEIXF.JRA DEGouvÊA:-Sr. presidente, creio 
que é melhor que o Sr. secretario oflicie directa
mente a cada um, por ser esse o costume, e o meio 
mais breve. (Apoiado.) 

·Sendo posto á votação, venceu""\Se que fossem cha
mados sem interve·nção do governo. 

lmmediatamente pedindo a palavra. disse 
O SR. Sl!CUTARIO SouZA FRA NGA :-St. pr~sidente, 

eu entendo que o primeiro objécto, a que esta ca
m~ra deve dar iá toda a attenção, é o de regular as 
et1quetas, que JUntamente com o senado se hão de 
praticar paraaaberturnda assembléa:e paraevitar 
·a demora e outros inconvenient.es, que necessaria
mente resultão de propostas e discussões vagas, 
lembro como mais facil este meio. (Llu:) 

« Proponho, que se Ílomêe pelo Sr. presidente 
por maior brevidade, uma comm~ssão de 3membros, 
que examinando o regimento interno, que servio 
na extincta .assembléa constiluinte1 otrercça cxtra
hidos delle os artigos applicaveis a installacão da 
assembléa em dnas çamaras, propondo os áddita
mentos, que lembrarem, convem se guardem na 
etiq:uela da sua abertura e intallacão. ~ 

Entrando em discussão, disse • 
O SR. TEIXEIRA DE Gonvíl:.I.:-Eu creio que sobre 

a etiqueta da sessão imperial nós 11ada tamos a 
fazer. A constituição decidio, que uma vez, que 
se reunao as duas calllaras, o senado é que dirige 
os trabalhos. Nós por ora não temos ma leria, sobre 
que nos intelligenciemos com o senado.· O go
verno é que nos deve marcar o lugar da reunião, 
e o dia para a missa dg Éspirito-Santo, pois o da 
abertura está determinado. "Depois que se receber 
a competente participação, é que deveremos deli
berar ~obre os pontos, "ue se ollerecerem: antes, 
é perder tempo. 

O SR.-BAPTISTA PEnEuu:-Sr. presidente, nós 
devemos saber, se a assembléa se póde, ou não 
install<~,r, apesar de llão termos o numero legal : 
ao meu vêr, esta é a· questão que se deve propôr 
1,1rimeiro que tudo; porq:uo decidindo-se que niio, 
e escusado estarmos aqm a tratar de m·edidas, que 
se não podem realisar. · 

UH SR. DEPUHiiO :-Sou de opinião que se nomeie 
uma commissão. para formar um regimento inte
rino ...... 

0 SR. BUTlSTA PERElli.A,-Como havemos de 
entrar nesses trabalhos, sem estnr antes re~olvido, 
se a assembléa póde, ou ·não installar-se sem o 
numero determinado! 

Se se decidir·que sim, passaremos entào ás me
didas que se lembrão. 

O SR. SECRETARIO SouzA FRAXCA:-Nós estamos 
tratando de providencias a1J.lecipadas, relativas á 

abertura da assembléa. Se estê acto se ha de ce
lebrar, não havendo o numero marcado, (l uma 
questão nova, alheia do nosso caso, e sobre que, 
ao meu ver, não podemos deliberar. Ponderemos 
sómente nos preliminares da grande sessão, para 
que estamos legitimamente reunidos. Ora formando 
nós um corpo coileclivo, necessariamente diva
garáõ os pareceres, se ·uma commissão não íôr 
encarr~gada de ordllna1' e apresentar os aponta
mentos do que lembrar; de outra sor~e talvez nos 
vejamos bem embaraçados. De mais o regimento, 
que temos, tendo sido feito· para uma só ca,mara, 
que constituía a assembléa geral, talvez o no con
virá em alguns casos. Por tanto nomeie-se uma 
commissão de 3 ou mais membros, para nos in
dicar os meios praticaveis : não ha medida mais 
simples. 
. O SR ..... :-A ccnslituicão não prohibe, que· se 

installe a assembléa sem o·numero com}'leto, mas 
diz que não poderá haver sessão, sem se reunirem 
a metade e mais um dos membros de cada uma 
das camaras. LogQ nada obsta a que tÕmemos as 
nossas disposições para esse acto ; depois do qual, 
se nos reunirmos sem o numero prescripto, não 
deliberaremos; não haverá sessão. 

O SR ...... :-Eu me conformo com o mesmo pa
recer; pois não ''ajo na letra da lei a necessidade 
de concurrencia de numero certo para a celeb.raçr10 
da sessão imperial. Honlenl se expend~rão iazues, 
que no$ convcncêrão de que a nossa reunião era 
legal para os trabalhos prévios. Além de que é 
muito provavel que no dia 3 de Maio já se ache o 
numero sufliciente, pois consta terem chegado a 
esta côrte dons deputados pela província de Minas, 
e estnrem outros a chogar. o·que me paroce é que 

··não temos o tempo necessario, para formar es~e 
regimento interino, que se. aponta. 

O SK ...... :-A medido, que o illustre deputado 
lembra, é justa e necessaria. Nós não temos regi
mento. Honlem o Sr. Maia offereceu um projeclo. 
E' prova vel que o formasse segundo as novas circu m
stancias. ·Parece-me pois muito ajustado quCl se 
acceilasse a offerta, e que fosse a. uma commissiio 
qtle sobre elle désse o seu parecer, afim de ser appro
vado interinamente. Este methodo poupava-nos 
muito tempo. 

O SR. TEIXEIRA DE Gouvll~ :-Quando me oppuz 
á indicacão d<) Sr. Franca, fundei-me em duas ra
zões, quê vou reprod_uzír. 1. • Que a constituição 
decreta, q:ue na reumão das duas camaras os tra
balhos ·seJâo di(igidos pelo presidente do senado. 
2. • Que nós temos um regimento sanccionado pela 
assembléa constituinte, o qual regula todas as eti
rrnetas, e marca o que se ha de praticar na sessão 
da abcrtu·r3. Concluí que nada temos a obnr, se 
não o que na constituição, e no regimento se deter
mina, sem que seja possível fazer-se alteração al-. 
guma. · 

O SR. SECRETARIO SouzA FRANÇA:- E' preciso 
saber-se, que o regimento foi provisorio.- .. . 

O Sn.. TEIXtmu DE Go\JVÊI.. (in.tet-rompe.ndo-o) :-E' 
uma lei, que foi approvada, e subsiste. 

O SI\. SECIIEURIO SouZ-A FRJI.NGA (continuaru/.o) : 
-Não se completou: adoptou:..se; como 11ma me
dida temporaria. Além de que a assembléa conSti
tuinte consta,·a de um só corpo: esta é formada de 
dons: logo .precisamos de um director commum. 
Finalmente, seja o que fõr, sempre se faz indis-

. 2 
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pcnsavel que uma junta escolhida nos indique, se 
são, ou não necessarias algumas observações sobre 
o que se ·acha estabelecido. Eis o motiw porque 
rugno pel;~ minha indicação. · 

O SI\. TEIXEIR.,· DE Got;vílA:-Sr. presidente; no 
regimento da asscmbléa constituinte ha varios ar
tigos discutidos e silnccionados, nos quaes talvez 
se comprehende o formula:-io do recebím1mto de 
Sua l\tagestade Irnperiar' na sessão da abcrlllra. 
l'""estrs artigos é o regimento uma iei permanente, 
que obriga, emqu<~nto não fôr legitimamente rl'vo
gada: e ainda que a respeito dos on•.ros, que niio 
forão discutidos, se tenha como uma lei provi-, 
sional, não devo con\"ir que se possa alterar, senão 
depois de constituído· o corpo legislativo; nem a 
commissão proposta póde a este respeito fazer re
ftexão alguma. E' por isso que voto contra. 

Fallárào o Sr. Ledo, e outros senhores, cujas 
discursos não forãoentendidos pelos tachigraphol!( 

O Sr. TEIXEIR.\ DF. Gounh :-Sr. presidente, creii:i·. 
que estamos f6ra da questão; porque a proposta do 
Sr. Franca Yersa sobre uma commis~ão, que façn 
um projeeto de regimento interino: proposta. que 
eu reprovo, por já termos um, que aponta o formu
lario, que se deve seguit·; que exclue a necessi
dade de medidas extraordinal'ia~ ; e que só pelos 
meios legítimos pódê ser alterado. 

O SR. B.~PTJSTA PERElRA:-Nós nos vamos met
t.endo em questões, sem que se decida a prejudi
cial-Se a assembléa se póde, ou não inst.albr; sem 
t.er o numero competente. Po1· isso que a consti
tuição nada exprime-a este resJ,le_ilo, dm·e-se antes 
de tudo tomar um accordo dectstvo. 

Fallárilo sobre o objecto alguns senhores, c 
tornou a discussão sobre a primeira materia. 

O SI\. SECl\KTAR.to· Fn.u;cA :-Eu ainda não disse 
que o regimento da extinéta assembléa não pôde 
servir para o acto da installação; mas sim, que seja 
apresentado a uma commissão, que nos informe de 
qualquer embaraço, que possa occorrer na sua 
applicação, visto que o corpo legislativ.o não se 
aclia organisado segundo o systema daquelle con
gresso. AIDateria ésimplcs, nem merecediscussão. 
Proponlta o Sr: presidente á votaÇão, se se deYe, 
ou não nomear a com missão para um tal firo. 

o s~. ALliEIDA. .E. AL_D~QUEROtE:-Eu creio que 
no regunento provtsorw , de que se trata, não se 
acha o ceremonial da abertura da assembléa; e que 
consequentemente este acto devo serregulado pelas 
duas canwras. P01·tanto não haYendo tempo suffi
ciente para se discutir o parecer , que a cominissão 
projecuúl!J. haja de d.u· sobre semelhante objecto; 
nem certeza de que o senado convirá na adopç3o 
daquelle regimento ; é necessario qne tanto esta 
como nqnella cnmara andem já de intelligenci:t 
sobre· este importante negocio. Por isso en lem
braria. que, antes de tudo, se officiasse ao se11ad.o, 
para que nos facilitasse os meios de commuo icacão 
a r~peilo dos actos preparatodos para a aberhira 
da assembléa; c qnc esta r esolução fosse já tomada, 
pois nào temos tempo a pe1-der. 

. O SR. VEII.GUliti\O :-Porém dezejava quo .o il
lustre deputado reduzisse a escripto essa proposta. 

Ent retanto o Sr . Araujo Rasto mandou á mesa 
u.ma emenda á indicação do Sr. secretario Fran~.a. 
concebida nestes termos: " Officiar ao secrct.ario 
do senado, declarando que esta camara'tero no
meado uma commissão. para de commuro accordo-

se tratar do cerimonial dà sessão da abertm·a, 
attenta a urgencia deste negocio. ,. 

Continuando a discussão sobre a necessidade e 
urgencia da proposta do Sr. secretario, disse 

O Sll. ÁLJIBtD.\ E ÁLBt:;QUERQUE :-0 regimento, 
que n commissào projectada tem de organizar, 
sendo destinado para regular actos. em que figurão 
ambas as camnras reunidas, não póde de maneira 
al .. uma ser obra de uma s6: deve ser com muni-. 
ca'do á outra. pa1·a merecer approvação. Este pro
cesSI' não pó<le deixar de ser muito vag.aroso. 
quando o estreiteza do tempo urge ; e é por isso 
que eu achava mais expedito, que prescindindo 
dessa lembrada commissão, se autorizasse o secl'0-
tario desta eamara, para quo se entendes~o com o 
do senado sobre este ponto. · 

O illustre orador enYiou á mesa a sua proposta 
escripta pela seguinte maneira. 

" Proponho que o Sr. secretario des\a camara 
officie no do senado, IJlte desejando esta -camara 
intellisonciar-se com o senado ácerca do ceremo
nial, o actos preparatorios para a abertura da sessão 
imperial. na conformid:~dedo art. 19 do tit. 4 .0 da 
conslituirão, quoira o senado fncilit~n o meio d~ 
communícao;:ão a este .respeito; ou propõr o que se 
ha de guardar, \ "ÍS{O não haver tempo âese formar 
um regimento na fórma do artigo. » 

Dopeis de haver lido esta indicação, disse 
O SR. SF.CRETARIO SouzA FRANÇA: -Sobre isto 

mesmo é que ha de interpôr o seu parecer a com
missão, gue eu le111.brei, se ·a minha proposta fôr 
approvada. 

O 811.. AuJEIDA E ÁLllUQUEDQUE:-Diga muito em
bora a commissão o modo de nos entendermos com 
o senado,· o que não approvo, é que ella seja encar-
regada de fazer o regulamento. ~ 

O 811.. T"EtXEIM DE Gouvh:-A constituição em 
certos casos admittc a reunião das c amaras: e se nós 
entendemos, que niio se póde deliberar na presente 
materia, sem ser conjutictamen \e, será meThor, que 
uma depu\ação declare ao senado a necessidade 
desta reunião. Creio que assim aplanão-se todas as 
difficuldades. · 

Ó Sn. AurEJDA E ALBGQtERQtJE:-Sr. Jl rGSidente, 
o quo o nobre deputado propõe, parece nao ter lugar 
algum nes\a ma teria de puras formalidades. A reu- . 
nião das camaras ê só pralicavel em actos legislati
vos. E torno a dizer, se o parecer dll, commissiio se 
limitar ao modo de nos en~ndermos, approvo a sua 
nomençiio ; para outro fim, não. 

F allàrào mais alguns senhores sobre a proposição 
do Sr. secretario, o qual interrompen a discussão, 
para lêr o seguínte 

« OFFICIO. 

"lllm. e Exm. Sr.-Accusando o recebiment.odo 
officio de V. Ex. na data de hoje, em que participa 
terem-se reunido hontem os membros, que devem 
íórmar a camara dos deputados para a <~ssemb1C. 
geral legislativa, e ter-se procedido á nomeação do 
presidente c secretario da mesma camarat, cum
pre-me dizer a V. Ex. que, attenta a estreiteza do 
tempo, que medeia até o dia 3 do proximo ma: de 
:\laio, desiõTDado na constituicão para installar-se • 
referida assembléa, e devendo maz:ehar de accordo 
ambas as camaras em alguns dos actüs, que devem 
preceder a essa solt>mnidade, necessito que V. Ex. 
levando o exposto ao conhecimento da camara dos 
deputados, me declare ~>e ella se acha prompta para 
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ssistir no dia tere a-feira; '2 dl> seguinte me~. á missa 
do Espirito-Santô, a prestar-se o juramento, e a en.;. 
viar-se uma deputação a Sua ~lagesl.adc o Impera
der; a fim de que fazendo tudo isto p1:esente ao 
mesmo apgusto senho4 possa eu communicar o re
sultado a ambas as camaras, e se concertem e to
mem todas as disposições, que slio n~cessarias. 
Deus ~arde a V. Ex. Paço, em 30 de Abnl de 1826. 
-Jose Ftliciano Ftrtlandes Pinheiro.-Sr. Manoel 
José de Souza Franca.» 

Levantando-se logo, disse 
O Sn ..... -Sr. presidente, o tempo falta-nos: s6 

temos dous dias antes do indicado para a sessão im
perial: é pre~i~o tomar uma deliberação decisiva 
sobre os negocios, que nos são commeltidos; e par
ticipar •ao governo, que não se achão reunidos 52 
deputados, para que tome as medidas necessarias. 

O Sn. SecnEnRIO SouZA F.~!'iP ;-Sr. presidente, 
quero saber se a minha proposição convmn, ou não 
convém: isto é, se se ha de, ou não nomear· uma 
commissão para indicar a marcha, que devemos 
seguir ácerca do formularia da abertura. Não gas
temos mais tempo nesta discussão. O que lembra 
o illust.re deputado é materia á parte: já se está ti
rando uma lista dos Srs. deputados, para ser en
viada ao governo. Por isso torno a perguntar: con
vém, ou não convém a commissã.o? 

Pôz o Sr. presidente á vota~~o a proposta do Sr. 
So~za ~rança, a qual (oi regeitada; ficando por isso 
pre]udJcada a emenda do Sr. Araujo Basto. 

Então disse 
O Sn. VERGIDlii\O:-Sr. presidente, haja V. Ex. 

do convidar aos illustres deputados, que reprovárão 
a nOJneação, para que proponhão a marcha, que a 
cama r a deve seguir. E' necossario termos alg1!ma, 
Não quizerão a commissàD; por conscquencia lem
bre algum dos senhores a maneira, porque se ha de 
arranjar a formula da etiqueta. Pois que etles vo
tárão contra, certamente estão intelligenciados do 
meio que a camara deve adoptar. 

O SR. TEIXEIR<~. nE GouviA:-QÜando votei contra 
a proposta, fundei-me nas duas razões, que já ex
pendi; e lembrei que o melhor' meio para tratar da 
marcha, JIUe devemos seguir, era a reunião das 
duas camaras. 

Tendo fallado alguns outros senhores, veio á 
mesa, e foi lido pelo Sr. secretario o seguinte 

<·, « OFFICIO 

« lllm. e ExtT;. Sr.-Accu8o a recepção do ofil.cio, 
· que V. Ex. me dirigia em data de hoje, annunciando 
que a camara dos deputados, na conformidade do 
decreto imperial de 25 do , corrente, ha\·ia dado 
principio aos seus trabalhos preparatorios, sendo 
nomeados por acclamação o presidente e secretario. 
O senado ficou inteirado, e eu t~nho a honra de 
participar a V. Ex., que esta camara seguio hontem 
a mesma marcha, sendo nomeados presidente o 
Exm. Sr. visconde de Santo-Amaro, e eu para se
cretario. Deus guarde a V. Ex. Paco do senado, 
em 30 de Abril de 1826.-Visconde áé Barbacena.
Sr. Manoel José de Souza F~ança. » 

Então offereceu o Sr. presidente a palavra aos 
Mnhores que quizessem expender as suas refi('XÕes 
sobre a resposta, que se devia ao governo ; dizendo 

O SR~ PRESIDENTE:-Creio que o primeiro artigo, 
sobre que se deve deliberar, para responder ao go
vernG, é se nos achamos, ou não em. estado de se 
poder abrir a sessão das camaras. Aci1amo-.nos 

reunidos 45:. um que está doente, o tres que devem 
ser chamados, prefazem o numero de 49. 

Abrio a discussão. . 
O Sn. SECRETA.IUO SouzA FnANCA : - EJ digo quto 

a installação da assembléa se pÓde verificar, ainda 
sem o numero, que a constituição exige para as 
sessões ordinarias; · pois íaço distincção entre os 
dous actos pela nat11reza e fim dos objectos pro
prios de cada um. Nas sessões ordinarias de cada 
uma das camaras trata-se de legislar, quando no 
acto da abertura só se praLicão funccões de mera 
solemnidade. • 

6 Sn. Tr;;rxEmA. DE GGuvE.\: -Porém é necessa
rio, para irem os negocios ~m ordem, saber-se, ~>e 
a camara está desta intelligencia. 

O SI\. lhAs: -Eu estou persuadido que a camara 
se não p6de abrir com menos de 52. Dou as minhas 
razões .... (Não (oi ou'Vido.) 

O SR. AMU40 B.,STO:- •••••.•• F..sta medida 
não é corHraria ao bem pttblico. antes o bem pu
blico exige que t!lla se installo no dia 3 de llaio. 
(Apoiados, apoiados.) 

Propõz o Sr. presidente, se, não estando com
pleto o numero de 52 membros, entendia a camara, 
que se podia ínstallar a assembléa no dia marcado. 
Venceu-se que não só podia, 01as devia ser ins
tallada. 

Tornand.o a lêr o ofilcio do governo, disse 
O S11.. SECRI>I"ARIO SouzA FuNç,\' - Temos dous 

artigos principaes sobre que se deve responder: 1•. 
Se a c amara está prom pta para a missa do Espirito
San to; 2•, Qual ha de ser a formula do juramento. 

O S11. TI!IXEII\A DE Gouvh:- Nós sem nos <:om
municarmos com a camara dos ·senadores, nada 
fazemos. 

O Sn. PnESIDENTE:- Tendo já a camara decidido 
poder-se installar a assembléa com o numero im
completo, parece qne não pôde entrar em discussão 
a resposta sobre o artigo da missa: resta portanto 
deliberar-se sobre o do juramento. 

o Sn. TEilLElii.A DE GouviiA : - Quizera que se 
mandasse vir o regimento da assembléa consti
tuinte, e que se lêsse a formula do juramento, antes 
de se deliberar sobre este objecto. 

O SR. SECnRTAniO Sou:~: ,\ FnAr;ç,\: -Creio que a 
formula deve ser feita pela camara, portanto pro
ponho esta, se se Julgar admissivel. (Leu.) 

O Sn. AUlEID.l E ALBUQtlllRQUE :-A formula do 
juramento é um acto legislatívo: nós temos a da 
assembléa constituinte, e parece-me ser ii.1'-'PV:avel 
para o nosso caso, tirando-se a palavra .:.... consti
tuinte. 

O SR. SECRETARIO Souu FnANC,\:- Devendo· v
juramentt'l ser prestado por ambas as camaras, 
deve a· sua formula ser por ambas approvadas, por 
isso nada'poderemos concluir sem a reciproca cor
respondencia, ou juncçào: muito mais pelo que se 
diz no officio. ·. . • (Leu.} 

O S11. LlinO: -Parece-me que ó officio indica, 
que ha de haver uma juncção das duas camaras .•.. 

O 811. ...•.•.•• :-Nós' é que devemos fazer a 
fonnula do juramento: tal é o que se pratica nas 
camaras de França e de In~;laterra. Nas camaras 
brazileiras_ dMemos seguir o exemplo das outras 
nações mais sabias. Portanto · approve-se a for
mv.la do juramento por votação, ou nomêe-se uma 
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comrnissão para !! redigir. Para este objec~o ne
nhuma depcridencta temos da camara dos senaiiores. 

O S11. A.uiEIDA E ALBUQUERQUE: -0 juramento 
não póde ser diverso: é necessario que cotrvenhão 
ambas as camaras. 

O Sll. Clluz; - Nós, Sr. presidente, nada temos 
a tratar com o senado a respeito do jur;tmento: as 
rela~ões, que temos com aquella camara, vérsão 
sobre objectos de outra nallueza. Nós é que de
vemos fazer a formula: isto é o que vejo praticar 
pelas camaras de Jn,.laterra e de França. 

Então o Sr. Almei8a e Albuquerque requereu, 
que se propuzesse á votação a indicação, que hayia 
feito, dtzendo 

O SR. AutÊtDA E .ÁLliUQUERQUE:-0 que eu qui
zera que se otliciasse ao senado, é que nos indique 
o modo, porque nos havemos de ontender, ou pro
ponha o cereruonial, que lhe parecer: porque nada 
podemos fazer, sem estarmos de intelligencia. 

O Sa. PRESiDENTE põz á votação a proposta, divi
dida em duas partes, contando-se a primeira até ás 
palavras u communicação a este respeito, >> Foi ap
gro,·ada; sendo rejeitada a segunda; e licandl> o 
Sr. secretario na intelligencia de responder ao mi
nistro e secretario de estado dos negocios do Impe
rio na conformidade das resoluções tomadas. 

Propõz mais o Sr. presidente, se continuava a 
~cssão no dia seguinte: ,·enceu-sc que sim. As
signou a mestria hOI'a para a reunião, c tc1·minou a 
sessão ás 3 horas e 3/4 da tarde. 

lite os meios de communicaçã,o a este respeito. 
Deus guarde a V. Ex. Paço da carnasa dos de
putados, em 90 de Abril de l826.-Ma11oel José de 
So1~::a Fra11ça,.-Sr. Visconde de Barbacena. 

Terceira --.lo preparatorla, em • de •al• · •e •8~8 
No dia 1• de Maio de 1826, achand~>-se reunidos 

os Srs. deputados, abrio o Sr. preside~te a sessão ãs 
lO horas da manhã; e sendo lida, e approvada a 
acta da antecedente, pedio o Sr. secretario a paJa
vra, e lêu um officio do ministro e secretario de 
estado dos negocios do imperio, nestes termos. 

« 111m. e Exm. Sr. -Foí presente a Sua Mages
tade Imperial o officio de V. Ex. da data de bontem, 
em que participa, que a camara dos deputados 
entende, que, apesar de não estar completo o 
numero preciso para formar casa, como se Yê da 
relação nominal Junta ao dito omcio, póde verifi
car-se a installacão da assembléa no dta 3 do cor
rente; por julgar que nada tem de commum o acto 
da abertura com o trabalho das sessões : E manda 
o mesmo senhor, que eu responda a V. Ex. para o 
leva~ ao conhecimento da camara, que deve esta 
contmuar com os seus trabalhos preparatorios, ale 
que ~aja_ ~ numero de d~putados determinad!> -pela 
conshtu1çao, e commumcar entào ao governo, que 
se acha preenchida esta legalidad~, afim de se· 
darem a's convenientes jlrovidencias para a solemne 
abertura da assembléa. Deus guarde a V. Ex. Paco, 
em o 1• de Maio de 1826.-José Felicia11o Fer11at1d(S 

RESOLUf.ÕES DA CAJ\lAilA DOS HEPUTADOS. Púd1eiro.-Sr. Manoel José de Souza França.»-
uim. e ·Exm. Sr.-Levei ao conhecimento da ca- Ficou a camara inteirada. 

mara dos deputados em sessão preparatoria o officio Vierão á mesa os diplomas dos Srs. deputados 
de V. Ex. datado de hoje, pedindo declaração seella J osé Clements Pereira, por esta província do Rio 
se acha prompta para ass1stir nu dia terca-feira 2 _de Janeir_o: c José Cesai-lo_de Miranda Ribeiro, 
elo seguinte mex, á missa do Espil'ito:Samo, a pela de .Mmas-Gcraes.- Forao á commissão de po-
prcstar-se o juramento, e a enviar-se uma deputação deres. • . . 
a Sua Magestade Imperial, afim de que fazendo, Tom~raoassent~ os Srs. depu~d~sJose Gervazto 
tudo isso presente ao mesmo augusto senhor, possa de Qu~1roz Ca~re1rn, pela provmeu1 do Cearâ, ~o 
V. Ex. communicar o resultado a ambas as ca- Sr. LulZ Pedre1ra rdo Couto Ferraz, pela da Bah1a : 
maras, c se concertem e tomem as disposições que tendo sido chamados por officio, segundo delibe-
são ne':.essarias; e a mesma camara me determina rârn a camara. . 
responda a V. Ex. que, supposto se não ache já hoje . O relator da comm1_ssão de poderes leu o parecer 
completo o numero de 52 deputados com que se da .mesma sobre o~ d~plomas dos ~rs. deputados 
hão celebrar as duas sessões na conlormidade da Js;se Çlem~nte Pere1ra, e J~sé Cesar10 de ' Miranda 
c:onstituição, seg1mdo a relação nominal qne envio H1beno, Julgando-o~ q~ahficados, e habeis para 
a V. Ex., não impede isso a installação e abertura tomar assento.- FOI npprovado, e ambos tomárão 
da assembléa no dia mru·cado pela constituição, ass~~~- . . 
por nada ter de commum o acto da abertura com 0 \1erno 1gualmente á mesa, e l1verão o D'JA$mO 
do h~l-otl.1o das ses~1es: c que nesta mesma l10ra des\ino, os diplomas dos _Srs. deputados J osé da 
omcie e com etrcito omcio á camara dos s.:Jnadores Costa de Carvalho, FranCisco de Paula Souza e 
pedindo-lho facilito os meios de deliberarem ambos ::'IIello, e Dio~:>o Antonio Feijó, pela província de S. 
!IObre a formula do juramento, e mais actos pre- Paulo, e Ray_:m':'ndo José da Cunha Mat~ós, pela de 
paratorios concernentes á al>crtura c insta\la~o da. Goyaz: e forao Julg~dosnos tt:rn~os da le1, conforme 
dita ;~sscmbléa, c que para esse c!Teito contmúa a o P~~r ~a sobred\ta comm1ssao. 
sessão E_reparatoria nos seus trabalhos amanhã 1 de .Entao disse 
~laio. Deus guarde a V. Ex. l'a~.o da camara dos O Sn: M.~oacos ANTO:sro:- Sr. presidente, como 
deputados, em 30 dl! Abril de 1826.- Manoel José o Sr . .José da Costa Carvalho é tambem nomeado 
de Sou:;a, FralJÇO.- Sr. José Feliciano Fernandes deputado pela província da Bahia, donde é natural 
Pinheiro. julgo necessario, que se delibere antes, se deve o~ 
' mm. e Ex:m. Sr.-A C.'lmata dos deputados em não prevalecer a c~eiçã<? _da província de S. Paulo, 

. ~..ssão preparatorin, me ordena participe a V. Ex. onde só tem a residenc1a. 
para levar ao conhecimento da camara dos senn- O SR. SECRETARIO Souu FRASÇA ~- Queira o il· 
dores, que fazendo-se indispensavel '{ue esta dcli- lustro deputado mandar á mesa a sua indicação por 
bere com ella sobre a formula do Juramento, e escripto. :;- · 
mais actos preparatorios á installação da assembléa Havendo-o assim cumprido, fallárão alguns Srs. 
geral: se faz mister que o mesmo senado lhe faei- deputados, mostrando que só poderia haver lugar 
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aquella proposta, quando o Sr. Costa Carvalbo rc
"~besse e apresentasse o diploma. que lhe deve ser 
remettido pela camarada Bahia. Pelo que o Sr . Marcos 
Antonio retirou a sua ioo:cacio. 

Aproximando-se a hora, que Sua Magestade Im
perial destinára para dar audiencia aos tribunaes, 
pelo infausto motiç-o do fallecimentu de Sua Magesta
de Fidelissima, seu augusto pai; levantou-5e, e disse. 

O SR. c.~sTÍ\o:-Sr. presidente, seria muito con
veniente que as sessões desta. camara principiem 
mais cedo, afim de que tamilem mais cedo se le
l'antem. 

O Sn. Pm>SJDE:<~"TE :- En ,·ou propôr se nós de
vemos largar os nossos trabalho~ agora, ou se os 
de,-emos continuai'. 

O Sn. SECRETARIO Soou Fu:sçA :- Creio, que a 
primeira tluesU\o, que~ deve propi'or, é- se ha, 
ou não que fazer' . 
. O Sn. TEIXEIRA DE Gouvh:- Se ha que fazer, 
parece-me que dei'C continuar a sessão. 

Alguns Srs. deputados propuzerão, que ~inter
romp~se a sessão até que findasse a audiencia im
perial: mosh·ando com tudo a necessidode da pro
seguir os t rabalhos preparatorios no dia de hoje, 
attcnta a urgencia dos n egocios, a estreiteza do 
tempo, e a probabilidade de quea esta sessão concor
ressem mais alguns Srs. depulades, com os quaes 

. se. preencl1esse o num~:ro designado para r.onstituir 
enmara. 

Ao que profcrio 
O Sn. l'RESIIlE~TE :- l'roponho á votação se de

vemos ou não continuar os trabalhos amanhã? 
O Sn. SECRETARIO SouzA FnAXIJ.t:- A primeira 

quesUio ll : se se deve, ou não levantar já a sessão. 
O Sn. DArTISTA PenEIRA :- Nós não dc>emos 

su~pender o~ nos:.os trabalhos: c comJ nem todos 
os Srs. deputados vem dispostos para ir a o beija
mão, puccia-me poder-se conciliar a opiuião con
traria, sahindo aquelles senhores que se nchào pre
parados para o beija-mão, ~ Y.Jltaodo depois para 
continuar a sessão. (Apoindos.) 

O S n. secnETARIO SouzA F1uxç.\ :-Esse é tam
bem o m~u parecer; e dll nenhuma maneira vota
rei para que se levante asussii.o. E· neccssnrio dar-se 
au ministro dos negpcios do impcrio uma r esposta 
decisl\'a, se está, ou não completa a camara : pó de 
ai nda hoje comparecet: esse Sr. de(lulado, que falla; 
ainda não chegou. Q Sr. Cõstâ ~IWU'.: .e con sta que 
o Sr. Cunha ~lallos vem já tomar assento. 

O Sa. 1.1Rl:SIIlExt~·:- Fica a sessão interrompida 
ilt é ãs 2horns. . 

Findo este prazo,·foi admittido o Sr . RaynÍundo 
José da Cunha ~!altos, como deputado pela provín
cia de Goyaz. 

Então o St·. secretario· Souza França disse, que es
tando completo o numero de 52 deputados, segun:lo 
as qualificacõ!l5 informadas p-!las com missões de po
deres, c approvadas pela camara, en~end:a que se 
d C' via r esponder ao o:Ii'!io do minist ro e secretario 
de estado dos negocios do irnpcrio, recebido n~ pr~ 
sen~e sessão, nos termos seguinte: 

« lllm. e E"lm. Sr.- Levei ao coulreciro ·~nto da 
eainara dos deputados em sessão prJparaloria o of
ficio de V. Ex., da data de hoj~ : e em resposta, sou 
autorlsado a dizer a V. Et. que continuando a mesma 
se<>sào proparator1a ató as 2 horas d:~. t..1r.ie do dia 
de hoje, concorr•lrii.o mais alguns ·deputados, com 

os quaes se completou o numero de 52, segundo a 
lista nomioaiJ, que· com esta em·io a V. Ex. Deus 
guarde a V . . ú. Paço da camara dos deputados, 
em 1 de Ma1o de 1826,_; .Jla11oel Jo~é de Sott:(l 
F"llliÇ«.-Sr. José Fcliciano Fernandes Pinhei l'V. ,, 

O Sa. l'RESJDEXTE :- Os senhores que tiverem 
reflexões a faz~r, ti!ru a palavra. 

O Sa. GETULIO : - Parece-me que na lista não se 
acha o Sr. May. . 

O Sn. SOI!Z.l FnAXCA·:- Nem se de1·e achar: estn 
lista só contém os no'mes dos senhores, que se aprc
sentãráo. A camara dct.errn inou, qur: se ollicia.~sc a 
tres Srs. deputados: dous comparc:C11rão, c u1u nito . 
Póde ser que se ache ausente, ou enfermo : o certo 
é, que se não apresentou, c r.onseqoentcruente não 
p óde entrãr n esta relacão. . 

Propôz o Sr. preside.ntc ú nppt·ovnção da camara 
o officio_em questão ; e ycnceu-se pela affirmatiYa . 

O Sn. SECRET.\1\IO Souz.\ Ftt .l!'if.A :- Como se tem 
officiado ao go,•crno, parece-me que se de1·e decidir, 
se havemos esperar nesta sessii.o pela resposta. 

O Sa. TBJXEII\A DE Gov\'h :- i\'ós nito :;abcmos, 
se o governo determinará, ou nii.o, q;.~e n inst.alloç.'i.o 
da asseruulén seja no dia S. Se Jlllgnr que de\' -.: 
ser nesse dia, o participará a tempo. J>or tanto sou 
de O(;lin.ião qtte so interrompa a sessão, e que ã tarde 
contmue . 

O Sn. :lfm \:-IDA RrR~:mo :-Nesse raso parece-me 
nccessnrio, que no .pr<lsente offir.io, hn pouco npre
sentndo, se intelligencie o governo ácerca ~esta 
nossa delibecação, pnra não succcder, que nos reu
namos·debaldc : vist.o que, ainda qnnndo fõrn pos
si'l'el, q1\e o :;ovcrno hoje mesmo. nos \'CSpl:lndcsse, 
é cert.o, que ellc não nos tr.,nsm'H!rin a sun res
posta com tanta preste.za, ignorando, que .,Jos th·cs
semos ex I raol'.iinariamenlc reunido, par a espera-lo. 

O SI\. l'nESior;xu oh:;-.:n·ou, que o oiiicio indi
cado, já h;wia sido remcttido. 

O Slt. Sl>CII.Ii T.\niO Souz.\ Fn • xç~ :- Acabo de re
ceber este oficio dirigido pelo secretario do se nado. 
(l..eu.) 

" Illm. e Exm. Sr.- Accuso a recrpção do officio • 
de \'. Ex., com data de hontem, no qual participa 
ser conveniente que a camara do senado facilite á 
camara dos deputados os meios de communicnç~o, 
afim de deliberar com ella sobre a formula do JU
ramentot e m<~is actos preparalorios ú insta\laçào da 
ãssemblea ger<~l. E por quanto o formulario para n 
rêcepç.'lo de Sua :\lagesladc Imperial tinha sid(l 
adoptado hontem, c a formula do juramento se 
achava em discussão-; resolvem o mesmo s~nado, 
que finda a discussito, e adoptnda n formula do ju
ramcmto, fosse rem i!Uida a. V. E~ . uma r.opia au
thcnt icn de uma, e outra cousa; o que tenho a 
honra de cumprir por meio das copias inclusas. 
J)eus guarde a V. Ei. J'aço do srnado em I• do 
?tlaio de 1826.- l'iscnudc de Rarbau 11a.- Sr. M<~
noel José de S:>uza França.. » · 

« FOI\:UUL.\ nO H ' I\A:UEXTO 

«Juro aos Santos Evau~elhos, ruaut.cr a religião 
catholica apost?li~a romana; ol>ser~·ar1 ~ fa~~r ob
sarvar a const1tuJçào, suslentm· a mdmsJbJ\tdadc 
do impcr.io, a actual dynasLia impcranLc, ser leal 
ao imperador, zelar os direitos dos .povos. e promo
ver, quanto em mim couber, il prosperidade l!eral dil 
Na~ii.Q. 

3 ' 
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" 1'01\)li:LARIO PA ll.ECEPC:ÃO DE St:A aJAGEST.\DE O 

l:llPERADOR. 

" Art. 1.•. O !'('rrerario do senndo diri~irá 110 mi
nistro c secretario d'Est3d(\ dos. 'e:;ocios do lm{>erio 
um o meio participando, que o senado tem resoh-ido 
mandar uma deputação a Sua ~!a:;estade imperial, 
c deseja saber o din, hora e lugar, em que Sua~la
gestade Imperinl se digna recebe-In. 

t< :\rt. 2.•. Designando o dia, o st>nadonfandará a 
dita dcput~cão. que será de seis mt>milros, escolhi
dos pelo presidente, par~ sa1Je1· de Sua :\lagestade 
Imperial a hora em que se digno Yir instnllu1· u ru;... 
sembléa. 

"3.• Haverá uma deputaçãodedezoiUl membrosda 
assembli•a, seis senadores, e doze deputados, todos 
nomeados pelo presidente para ir receber a Sua Ma
~;estade Imperial no lugar em que se apear ã porta 
do paço do senado, acompanh1mdo-o ató o throDo. 

u 4.• Quando Sua Mãqestade a imperall·iz se dirigir 
á sua tribuna, a comm1ssão de policia a acompa
nhará a~é á porta da mesma tribuna. 

u 5.• Logo que Sua 1\lagestade lmperlal chegar 
á porta do salão, toda a nss!'mbléa se levantará, 
o presidente, e o secretario viráõ receber a Sua Ma
gestad<.> Imperial, e o acompanharb.i> até o throoo, 
1rnidos á dt>putação. 

cc 6.• Sentado o imperador, o presidente, c secre
tario occuparão a mesa, que estará co\locada ao 
lado dir~ito, e no estrado do throno. 

" 'i.• Haverá de um c de outro lado do throno, 
cadeit·as para a córtc, que acompanhar Sua Mages
tade o imperador, no caso de querer ll mesmo au
b'USto senhor dar-lbe assent~. 

<< 8.• O corpo dipk.matico occuparã~a tribuna, 
que lhe ~st:l reservada, e onde havcrâõ cadeiras. 

" g,o EmquantóSua Magcst<~.de Imperial se eon
senar na sala, todos os ospect-adores das galerias 
estarão de pé. 

10. Na sahida de Sua ~iagcstade Imperial, se ob
servará o mesmo furmulario, que na reel!pçào. » 

O Sn. TEIXF.II\.1. m: Gocvh :- Parl'ce-me que se 
deve metler já em discussão este iormulario, por
que o tempo urge, e não sabemos se o imperador 
pruroc;ará a inst~llação além do dia 3. Eu enl.l!ndo, 
que. quando a cam;~ra dos senadores nos r ernetteu 
este formulario, foi para exi_gir a nossa approvação. 
Por tanto d6ve entrar em dJscussão, para darmos o 
nosso par>!c~r, e para decidirmos sobre este ne
gocio. 

O Sn . SECIIET.\1110 Sot:z.\ FRA~ÇA:- A pr!meira 
questlo ó: se a sessão eontinúa. 

Prupõz o Sr. pre~idente se cuntinmt,·a a sessão, 
c resolveu-se que s1m. · 

O SR. Sr.cRtTARIO Son.A FnA>SÇA:-Eu cuido que 
para maior brevidade muito convem que se nomêe 
uma cummissão de tres membros para examinar 
com madureza este negocio, e dar sobre elle o seu 
parecer. . 

O SR. TEJXEIJ\4 DE Gouvu:-Tambt!m seria con
veniente, que para e,·itar demoras, o Sr. presidente 
nomeasse os membros da c~.mmissào . 
. Prop(lz o Sr. presidente st~ dtl\·ia nomear a coru
missao. lJecidio-se que-sim. 
o~ si\. PRESIDEl\TB :-Eu nvmeio os Srs. Teixeira 

de Gouvca, Vasconcellos e Vcrguciro. 
lletirarãu-se estes senhores, e t"Oltando depois de 

algum intervallo, leu o Sr. Vasconcellos o seguinte 
parecer: 

«A commissão od hoc, l!.l(llminouaformlado jura
menw, que de\'em prestar os membros das duas ca
nlaras, e o !of1!1ulario para a recepção de Sua Ma
gest.ade Jmp1mal, que o straado mandou remetler a 
est.a cam;na. 

«A com missão é de parecer, que se adopte a for
mula do juramento, por encontra-la em tudo sub
stancialmente conforme á formula sanccionada pela 
assembléa geral constituinte e legislativa. . 

" Em quanto ao formulario, nenhuma duvida se 
ofTerece á cc.mmissão, pelo que pertence aos arts. l 
até 6, 8, 9 e 10. por serem todos conformes á lei 
feita pela assembléa constituinte e legislativa, que a 
<:omwissão eutende dtlve ser obser,·ada, eomo as 
outras leis da m~ma assembléa. Pela mesma razão 
não póde a commissão couformar-se com o contido 
no art. 'i0

, parecendo-lhe, que a este respeito se deve 
observar o disposto na mesma lei, pelo menos in
terinamente: pois que o aperto do tempo não dá 
lugar ú.s formalidades nccessarias para revoga-la; 
nem as camaras podem tratar da revogação antes 
de installada a assembléa . » 

O S11. VERCiitiRO:-=-Sr . presidente, que! ra V. Ex. 
maudar ler os artigos, que a colllmissão appro,·a.
Forã.o lidos . 

O SR. PRESIDENTE :- Os Srs. que qt.iizerem fazer 
alguma reflexão sobre o parecer da commi$São, tem 
a palavra. . 

O SR. TEIXEIRA DE Gouvh :-Por causa da ordem, 
V. Ex. deve primeiro propOr, 'se ha afguma reflexão 
a fazer-se sobre os artigos approvados pela com-
missão. · 

CfTt?receu o Sr. presidente á votação os artigas ap
provados1 e_ foi nesta parte confirmado o parecer 
da comm1ssao. 

O SR. ARAl'IO BASTO :-0 que creio é que quando 
o seoailo drz que farã uma deputtlçãO de õ men1bros 
para ir a Sua Ma~;cslade imperial, a nossa. depu\8.-
ção de,·e ser de 12. • . 

O SR. TEJi:EJR.A o~ Got:Jv~ :-Por causada ordem, 
não tem lu~ar a reflexão do iUustre dt>putado, por 
que a matcma cstã vencida. . 

O Sn. ÁRAiiiO BASTO:- Eu não sabia, que já 
estava npprovado. 

O Sn. )lAtA:- Julgo que seria bom, que se lesse 
o respectivo artigo do regimento da extincla as
sembléa, para intelligencia da maior par: e dos se
nhores deputados, que não estão presentesnelle. · 

O Sn. TEIXEIRA DE GourlA :- Basta que se l~a 
unicamcnle o artigo, que lrala das formalidades. 
Queira V. Ex. mandar vir o re~;imcnto: se não ha, 
eu o mando para a mesa. . 

O Sn. DtAS:- Como os Srs. deputados, segundo 
julgo, não duvidào da boa fé da corumissão, paro
ce-me ser desnecessaria essa leitura. 

O SR. Cti:-iliA Mu-ros:- Como ha alguns Srs. de
pntados, que pela primeira vez se achão aqui pre
sentes, e que por consequeneia não tem conheci
mento do artigo, é bom manda-lo vir, para sua 
intelligencia. 

O SR. YEnCUI!mo :- A com missão não se enciU'
regou de discuti( este artigo: diz sómeute, que nós ·: 
temos uma lei para nos regúlar; e que nem nós_ 
nem o senado a póde revogar. =-* 

O Sa. sECKET.\RtO FRA!'IÇA leu o artigo do regi
mento. 

O Sa. ~l.u.~ :- Parece-me que este regimenw foi 
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approvado proYisoriamentc. ; mas estes artigos ~o 
formularia entrãrào em segnnda discussão, e estao 
verdadeiran~ente sanccionados, posto que eu não 
saiba com toda a certeza, se se venceu que o mor
domo-mór nã.o tivesse assento. 

o· SR. VERCUEII\0 :-Essa duvida é facil de deci
dil"•S!J ; · porque nos diarios da as~embléa se achão 
e,:piícados os artigos, que rorão sanccionados. 

O Sn. CLimENTE I?EnEmA:- A' vist.a da discor
dr.ncia de pareceres, em que se acha esta camara, 
a primeira questão que se deve tratar preliminar
mente é -se esLe regimento é ou não lei. 

O SR. VERcusmo :-Quem póde duvidar que es~e 
regimento é uma lei economica da assembléa? 
Uma lei interna proposta desde a sua installação 
para regular os trabalhos, e estabelecer a ordem ? A 
as:;embléa constituinte dando comeco ás suas func
ções, .e necessitando de uma lei, ·que nâo tinha, 
para as dirigir, sanecioooudesde logo este regimento 
pro\·isoriamento. ·naqui vem que tanto os artisos, 
que ao depois !orão discutidos e approvados, como 
OS que nàO entrârão em diSCUSSãO, wm toda a força 
de lei era~uanto não !orem competentemente revo
gados; POIS o reginlent.o antes de ser discutido, já 
era lei . 

O SR. An.\c~o BAsTo:- A camara dos senado
l·es deliberou, e deliberou muito bem. O senado diz 
que não est;í por esse regimento, e deu a sua opi
nião, con1o lhe competia. Qual será o resultado, se 
estive1·mos a pur duvida· naquillo, que foi deliberado, 
e mui bem resolvido naquella camara, por ter o nu
mero competcnt.e de seus membros? Qual" será o 
resultado! .Ficar tudo paralisado e nada fazer-se: 

O SR, VERGUEmo:- Sr. presidenú?, não posso 
admittir, que passe a (lpinião do illustre deputado, 
de que a camara dos senadores só pó_de fazer lei. 

( O $·r. dtputàdo foi t·nterrompíd~ por) • 

O SI\. An:AUJO BASTo :-Isso não disse eu : Eu 
disse ,que o senado, por sua parte, tinha delibe
rado muito bem. Sei perfeitamente que só é lei 
àquclla que é feita em concurrencia de ambas as ca
maras. O senado deliberou mui llem, por U>r o nu
mero sufJlcienle, numero, que nós não temos. Qual 
será o resultado de se pôr ctn duvida aquiUo, que 
deliberou o senadot Sendo atlelldivel neste mo
mento a proximidade do dia da abertura da asseni
bléa, embora se adopt.e interinamente o projecto, 
vista a nrgencia do ne!Jocio: ficando a questão para 
q11ando se fizer o re1pmento inten1o, que deve di
riltir ambas as ~amaras, no que fõr commum a 
ambas. · . 

O SI\. sEcJtETAnlO SouzA fRA~c ... offereceu, e leu 
.a seguinte • 

« E!I.E:-11>.\ .\0 PARECEI\ iH COX:IIUSSÃO 

« Que provisoriamente CóllSinta ·à camara no 
art. 7o refutado pela commissão, vista a urgencia de 
se inslallar a assc~bléa no dia 3: protestando não 
approvar para o futuro a continuação da etiqueta 
conleúda do dito art. 7°, corno contraria ao que de
liberou, e pratiéou na abertura e sessão imperial 
da assembiéa constituinte e lllgislatiTa: e que nesta 
conformidade se officie pelo secretario ao senado. " 

O Sa. M.uA :- Eu julgo q11e é pouco decente 
~r-se da expressão « protesto n e que mais con
v1r1a empregar-se outro termo. 
·O Sn. secn.ET.\RIO · SouzA FMSÇ.\ :- ~ós não fa-

zemos um protesto judicial, n em é nesse sentido 
que se toma aqui ~sle vocabulo. 

O Sn. ,\IAacos AxToxro :- Sr. presidente, o for
mula rio, que se nos ofTerecc, nem é lei para nós, 
nem para o senado; ó simplesmente um ceremo
nial para o neto da inst<tllo.ção da assembléa; com 
o· tempo, c quando constituirmos casn, deliberare
mos um regimento permanente. E' por isso que eu 
julgo ter lugar a emenda, quo offcreço. 

O SR. Dus:- (.Yão o ourirão os tachygraphos.J 
O SR. An.\ UJO B .\STO :- Sr. presidente, quando 

cu fallei, emitti a minha opinião, que é a mesma 
de quasi todos os deput-ados, isto é: que .não temos 
numero para deliberar. Eu disse '' qual será ore
sult.ado, se nós, não {atendo camar3, putermos du
vidas á cert'a de um projecto, ·que niio é approvado, 
seniio interinamente para a installaç.io, e que nos 
foi diri~ido pelo S<!nado, que l<!tl\ o numero legal'! 
Não podomo~ n~ar que o regimento para ambas 
as carnaras deve por ambas ser feito: mas por ora 
trat.a-so unicamente do uma medida temperaria; e 
de qualquer duvida, que sobm ella se mova; pdde 
resultar a prorogação da aberfrH'a; o que conv~m 
evitar. '' · 

O Sn. SECRET.ttuo SOI.i7..\ Fn.1~1: .1 leu a emenda, 
que o Sr. )!arcos Antonio mand;ira <i mesa nos se
guintes termos. 

u A ramara dos deputados fica na intelljzencia. 
~e ser adoptadooart. 'i•, até qtte se faça o regnn1mto 
mterno. " 

O SI\. \'ER~l.iEIRO:-Se nós não fazemos camara. 
não somos nada; e en tão srparemo-nos. Se o se
nado póde tomar deliberuçiio na presente maleria. 
Eem a concurreneia da camar(l dos deputados, enUi.o 
éescusado. ..... . 

O St\. AI\.WJO B.\STO interrompeu, dizendo que 
se invertia o sentido, em •IU~ tinha fallado. 

O Sn. VEncvErno:- segundo entendo esta era 
a idloa, que exprilllÍO o illustro deputado, quando 
proferio que o senado podia deliberar, por ter sum- . 
ciente numero de membros, o que esta ramara nãó · 
podia fazer, por se achar incomplt!t(l. 

O .SR. Atuuso B.\sro:- Sr. pres1dente, nós sa
bemos muito bem q1teo senado est.í eon1 o numero 
lega.J, que é metade e mais um: lambem sabemos 
que nest.a. c.amara não ha tal numero; e muitas 
vezes per se ter ventilado esta questão, temos dito, 
9uc não nos achamos em estado de tomar delibe
ração a lguma. Todas as vezes que se propuzer um 
negocio, regulado por lei, podl'remus eJnil!ir nosso 
voto, porque neste caso não se faz lei, nellJ se toma 
umn nova deliberação. ~las o c.aso ~m questão é dif
ferente, é todo novo, e para deliberar ácerca delle 
é que digo, que não estamos em numerosulllcicntc, 
e que não constituímos c:uuara, se não sómente 
pnra o que fdr preparatorio, .e de accordo com as 
leis, e resoluções e:~;istent~s; o jãmais pnra .tomar
mos uma nova resolução. 

O Sa. VERGUEIRO:-A isso respondo, que se não 
temos numero sumciente para deliberar sobre uma 
materia, lambem o não temos para deliberar sobre 
outta: e então torno a dizer: retiremo-no~. 

O SR. Ooon•co MEXDEs: - que aproveita ao so-· 
nado o ter jll o numero marcado pela constituiÇão!. 
Para que clle se possa dizer colllpleto, é mister 
que o ost('ja lambem a camara dos deputndos: são 
i1:limas as relações destes dous corpos. Quer o se
nado tenha a metadt-, e maie um do seus membros. 
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quer não tenha, é sempre incompett!nte para deli
berar, emquontu P.sto caroam perm;mc<:cr sem o 
mnnero legal. Quo.nt<1 porém aos trabalhos pr'epa
ratorios, creio que ambas as carnaras podem tomar 
as medidas nccessarias para a al>erlura da assem
bléa gera11 s~m embargo de não esta1·em ainda com 
a metade e mais um dos seus membro~ respectivos. 
(.4poiaàos.) 

O Sn . .\IAncos AxTO~Io:- (Xtio o (JII'I;itão M ta
d!ygrapho$J 

O Sn. SECRETARIO Souu l:'n.\:<çA: - Sr. presi
dente, eu r.nt.t:ndo quL' a emenda, (Jf.IC propu1-, dP.ve 
preferir <i du illustre deputado. Aquclla não appron 
u art. 7° do formularia o!Terccido pelo senado; 
mostra simplesmente que, altí'ttta a necessidade da 
prompta installação da asseml>léa, e.st.:.t camara 
I'.Qil ... ~-m, t.onsentl' na lJI\:t e,:e~uçiro, sem qne tr)rlavia 
c) approve, para que jómais SC\ possa allP.gm· como 
exemplo. Eis o sentido; em que é ~ncel>ida: quando 
a emenda do Sr. :\larcos .Antonio parece approvar 
indireclamenle o .1rtigo. (Leu umbas as emeudus.) 
Além de que a JUinha proposição não sv é mais 
ampla, e preenche melhor o seu fim, mas lambem 
é menos contraria ao parecer da cnmmi~:>ào, fundado 
em boa ra1.lio, ainda que o não foss~. em lei. 

Fallárão ao mesmo tempo muitos Srs. deputndos. 
O Sn. SECRET.\tuo SouzA F11A~Ç .\ :-Nós não fa· 

:temos protestos ; usamos desta expressão, ll ~~~
remos de qualque.1· outra, qnc se achar Uli\ÍS ;~pro· 
priadn, pat·a mostrar que a camua dus deputados 
não approva o artigo tal qual foi redigido pelo 
~enado, ruas que toda,· ia consente, e o admitte pro
Yisoriamcnte. O termo não de\·c s<:r tomado em o 
seu rigoroso sentiúo. Esta qur:stào se a côrt.e d cm1, 
ou não ter assento, foi decidida pela assernbléa 
romti\uinle depois de grandoJs dêbntes, c ''rando eu 
<!Dlão pela nffirrnativa, Yenccu-sc contt·a "' minha 
npiniào, c <:>n mudei de parl'l'('l'. 
~ Sn. J ÍAI.\: -Logo será lJastantc dizer-se CfllC 

adoptamo~. P. ópptO\'tiT!los todos os nrtigos, c prm·i
~orinmente o 'i •, di!!pensanllo-no~ :~ssim de fallar 
•!m protes to. 

O Sn . .SECRI.!T.4RIO Soe;r.,\ fnnr..\ : -Queira man-
dar a ell'.enda á mesa. • . 

O Sn. MAIA assint o fez, e o Sr. secretario leu a 
•:menda concebida nos SP.guintes termos : 

« Os dej!utados approvão os <~rtígos das formali
dades do I• ao 6°, e o 8•, 9• e lO• em inlt.:i ra con
formidadr. com os SP.nadore~, e o #0 provisoria
mente. " 

O Sn. 'J'Eu:l!mA u~ (i oU\' !lA: - Sr. president.C\, .;u 
não posso admittit· esta emenda. Nem o SP.undo, 
o~m nós J;lOd~mos por ora !azcr cousa alguma, se 
nao prOYlsonamente. fApo1ado! apoiado/) Tudo} 
'1\111!\IO agnra {;:~zemos, é pro\'isorio. (Apoiado 
QJIOIOdo I) H a de entrar em nora dis~ct:;sfio, Cl não 
!ilbemos se ha dn ou uão pa_ssar. Se adoptarmos tal 
cxceP,ção a respeito . d? art. 'i6 do formulario, da~ 
mos JUSt..1mentc a tdea, d~ quo aos outros artigos 
ligamos desde já nma for<;-<~. permanente. . 

I) Sn. AnwJ(J R.\ STO: - Rç nvs agom l'l"Jlt{IV:\

mos esta formula, qnal ha de ser a qui' dP.vcmos 
~guirT ?e nada mais diligenciamos, do quP. a 
pro111pta Illstallac;ão das ~an1aras, para q11P. havemos 
de pôr em dis(';ussáo este artigo, prnpo~to pelo 
senado como m~dit!a provisinnal; muito mais quando 
no mesmo se du: que a cxer.ução fiellr:i ao arbitrto 
de Sua Magestade Jmperi11l' 

O SR. Ltoo: - Sr. presidente a questão versn 
wbrc differcnça do pala\"raf. O usarmos da palavra 
• protest.o" « provisorio " ou. qualquer outra, é uma 
mesma cousa: adoptemos uma formula·, c evitemol' 
uma quesUio ociosa. 

O Sa. VtRGUltlll.Ó :-A commiss1io entc:n.dett, que · 
a camara não póde ainda pr·aticar netos legislativo!:', 
mas que póde fazer suas observacõos, e niio a berrou 
do seu de'l'et. El>aminando, se os artigos propostos 
esta\·ào em conformidade cow a lei, notou um, que 
lhe é contrario; e liruít(lu-se a dizer: " este arl-ig1• 
não é conforme â lei. " A dcllíberação, eom q:uc v 
Eenado o adoptou e pro[.>Oll a esta camara, ó um 
neto puramente legisla!lvo , que ainda não pc\d~ 
prat icar; fl a appru,·açõ.o da 1~0SSil rarte neces~a· 
riamente slli'á outro aclo legislati-ro, pal'a o qu;~l 
não est-amos l<:>galmante cousl.ituidos. 

Assim o entendeu a commissão, o po1· isso nãu 
hesitou em approvar os arti;;os1 que achou confor
mes á lei, e notat' aquelle\ que della se aparta. Até 
este ponto não temos ainaa entrado em deliberação 
legislativa: só indicamos a lei, e requeremos o seu 
pont.ual curnpt·imtmto.· ~las SP passamos a conflrma1· 
a propoeição do senado, ou a emendar o artigo du 
regimento Mn•:cionailo, le0islamos l'ealmente; c 
excedenio.s os nossos poderes. 

O senado nos fez Yer qual era é1 man:ila, qnl! 
seguia, e nó$ nada mais faz<~mos do que examinar, 
se auda a par da lei; cumprindo-uvs portanto par
ticipar Aquetla Cl\lllara, quo conc!)rdamos na formula 
do JUralúentn e f!ru l()dos os artigos rlo fornlulario 
da sessão imperial, excepto nCl art. 7.0 E' de esperar 
que o senado admitta esta rcfle'Ciw : c na hypothese . 
contraria, qual ser;í o result1tdo t 'fel' t;n·aticado um 
acto contrario no que deve; e de que não nos scni. 
imput11du a culpa. 

Concluo port'anto que a esta CJlllara só compet~ 
rc~pondcr ii dos scnadore~, que apprvH. os arttgos 
conformes ao regimento, e ni1o aquelle, qud lhe i! 
contrario. • 

O S R • .AR.H:JO R\STO : - Que a nssembléa dew 
installar-se, não se duvida : que á sua abertura; 
<leve preceder um ceremon:altnmbcm não se duvida: 
quo o csk1bclccet' este cercn)l)nial pertence a ambas 
as c amaras, 6 umá rerdadc: que ao senado comptaio 
principiar a tomar desde j<i t~das as providencias 
para o. se~sã;> da aherturn, t<tn1hem não arlmit tc 
duYlda: porque nós não t.emo:; o numc1·o sufficientt\, 
c o senado o tem. Como, c quando se. ahril·ia uma 
asscmbléa, se não houvesse uma sessão preparato· 
ria, para determinar o seu formulario ? De certo 
n1io SeJria possível. Pvr consr.quencia ó sl'nado por 
sua parte nstnbeleceu com muito direito u formula
rio, d~ me.~mo modo que seria feito nesta camara. 
se tivcsscmr)S o numerv marcado pelü lei. , · 

Quando ou cliFso que era melhor não du\·iuarmo:; 
daquellc artigo, foi tendo em vista, que tudo, o 
que passava agura, era provisorio, até se fazer o 
regimento c•Jmmum par<,J. amhas as camaras; c em 
consc.,uencia dis to é ·que fu i, c sou da opinião de 
que o arti;;o passe, por não estar esta camara em 
numero de fa:ter oppo.;iÇão lc.;al, c para evitar uma 
que~tão, que por certo vai demorar a abertura além 
do uia mnrcad(l pela const~tuição, det=ejado pel;~ 
nação e por n•ís. , 
-. O Sn. 'IJ:r.n:tnA DE Got>v~., :-Eu não tolero que . 
passe o princ ípio, de · qe1e o· formula rio possa ser 
feito pelo senado, scrn ;\ nossa audlencia. Quand., 
ambas as camnrns trnholhiio para um tnesmo fim, 
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os act.os, que se praticão, pertencem a ambas. 
fApoia.tUIJ apoiado/) e sem o consenso mu\uo não 
se póde dar um só passo. Portanto reproyo o prin
cipiO, -como falsissimo. 

O Sn. CosHA MATTOS: - (Começou tt (aliar, e foi 
·chamado d cmlem.) 

O Sn. ·cu:ltEXTE PEII.IiliRA :- Vamo-nos mettendo 
em uma questão alheia do objeet.o, sem decidirmos 
da principal. Sr. presidente, eu creio que V. Ex. 
deve primeiramente propõr, se podemos, ou não 
deliberar. 

O SI\ . YEncuEíRo :-0 que sé deve propô r á vo
&a.çiio é, se o recimento feito pela antiila assembléa 
é, ou não é lei; se a camara entender quo é lei , 
todas as questões se tornão ociosas. 

O SR. CLEllE:\"TE PEREIR.\ : -:- Sr. presidente, eu 
requeiro que antes de tudo se decida, se estamos em 
circumst.:lncias de deliberar. - -

O Sn. TEIXEIRA llE Go~.;vh ·- Esse ponto já se 
acha decidido. · 

O SR. YEncuEmo:-0 que se <lcha decidido é, 
que nós estava mos em numero sufficient.e para tratar 
de toilos os meios necessarios para a installação dn 
asscmbléa, mas não {>ara tomar deliberações legis
lativas, qual a do arttgo do regimento, que ó uma 
lei para a assembléa composta de duas camaras. 

da assembléa, osta.rnos em numero sufficiente para 
deliberar. 

O Sn. TEIXEII\A nE Goov~-': - Pód~se facilmente 
pôr termo a esta questão vendo-se as actas da 
camara. · 

o Sn. SECIIETAl\10 SouZA FRASÇA :-Eu me lembro 
muito bem que se venceu estarmos nos termos de 
del iberar. 

O S11. YEncuEmo : - Mas esta faculdade de deli
berar entende-se a respeito de outros cusos ; porém 
não ticerca da reda~.ão do artigo em questão, por 
ser uma providencia legislati>a. 
· O Sn. SECI\ET.\l\10 Soou FRAsc": -Parece-me 
que_se deve pôr á vota~.ão, se o regimento é, ou não 
é le1. 

l'ropoz o Sr. presiden_te, se o regimento sanc
cionado pela as~mbléa constituinte era entendido 
como lei, e venceu-se que sim. 

Propoz em seguida á approvaçào a 2• parte do 
parecer dn commissão sobre o art. 'i• do formu
laria, por se achar já decidida a 1• parte, que r.om
prehende a formula do juramento, c os artii)OS que 
a mesma commissão confirmára. Venceu-se pela 
affirmativa 

Perguntou finalmente, se se devia responder ao 
senado.na conf'!rmidadc do sobre4i.to parecer. Re-
solveu-se que sull. · 

O mesmo senhor assignou o din de nmanhõ, para 
nova reunião, ás 9 horas, c levantou-se n ses~ào ;is 
5 da tardo. 

O senado é uma fracção deste corpo, bem como ó 
a camara dos deputados; e assim como esta não 
póde fazer uma lei regimeBtal para os actos, em 
que figura o congresso reunido, pelíl mes.ma rajtào 
aquella está inhabilitada de o praticar. Pelo con~ 
trario n ão podemos dm•idar, que qualquer destas Quarco sessão prepara.torla. em :l ele 
corporações tem sufficiente faculdade para ordenar, ••lo de t828 • . 
e rcblllnr as funcçõcs privativas de cada uma, o que . . . 
se nilo póde affirmar a respeito ílos acto;, em que . Hcumdos os Srs. deputados a hora des1gnó\da 1}0 
essencialment{) ambas devem concorrer. Portanto dta ~nte~edentl', dr.m.orou-se ."- <t-~ertura ~a s~s~ao 
0 principio opposto ó subversivo da ordem consti-: . até a meia-hora dcpors do mcro-dra; e e_n tão fo1 lida 
tucional . (Apoi.cuUJs! apoia@s IJ . e approvad~a a acta da ó\ntecedeute scssao. • 

. · . i Logo o :::,r. Vascouccllos, como relator da corn-
O SR. AR.~wo BAsTo: - Sr : p~stdcn~, ~ao se missão encarre<>ada da verificação dos poderes leu 

porque nlguns senhores se qUizcrao persundH, que 0 se"uint.e " ' 
quando eu disse, que o senado t inha por sua parte " · 
todo o dir l!ito de fazer aquelle projecto do ccremo- « PARECER 
uial, excluía de e_ntrar na organisac:.ão dclle a ca- " A com missão dos poderes examinando o diplo-
mara dos deputados, fazendo-o privativo só do ma do Sr. Candido José de Araujo Vianna, depu
senado. tado pela província de ~linas-Gerae!, o achou con-

Das minhas falias apparcce o contrario; e tanto forme com a acta, e a "-Cla conforme com a lei : e 
n ão foi esse o meu sentido, que etl fallei precisa- por isso parece á commissão que deve tomar assento 
mente da necessidade de o sujeitarmos á nossa nesta camara. »-Foi approvado. • · 
approvação, concordando, o que por certo n ão t~ria 0 Sn. PnESIDEXTE disse, que convinha verificar o 
lugar, se cu entendesse que esta ubra pertencia numero dos Srs. deputados presontes n a sessão, 
cxclu~ivamente ao ~n:~ao. por uma chamada nominal ; fl'ita a qual, achou-se 

O Sn. VEnGuEmo: - A qualquer Sr. deput..1do ó haverem concorrido todos os qualificados, excepto 
licito emendar a sua expressão. os Sr~. T-ino Coutinho, llci0<1ut, c Almeida e 

··O Sn. ARAUJO DAsro: - t•cla maneira , jlorque Castro. 
fallei1 bem se descobria que essa não era n minha Immedialamente o Sr. Vargneiro ofToroccu ~ 
intclhgencia: ·que nós devíamos tambcm entrar no eamnra o primeiro objecto de delihcrnção, lendo, e 
exame do projecto. remcttcndo á ruesn, a seguinte 

O SR. SECRRTAl\JO Sotr;:A J.'nAXr.A :-Sr. prcsi- « PI\OPosu 
dente. a commissão dl'.clarou que Írão appro,·avn o " Tendo-se >erificado a primeira rcllnião dos 
art. 7•, por ser contrario a uma lei regimonl,al, "" d d 
sanccionada pela nssembléa constituinte: alguns membros destn camara no dia """do passa o, c-
senhores disserão que tal lei não existe: é portanto signado por um decreto imperial; c tcn1lo dP. ac-

cordo com v governQ contin<.~ado os seus trabalhos 
necessario dec:i.<lir, se o rcgimenro ó, ou niio é lei. sem 0 numero legal de 52 membros, por !ier assim 

O SR. CLEllll!:O.IP. PEnEuu : - Decida-se primei- necesS<trio, não s6 para adrantar os trabalhos pre-
ramentc, se podemos ou não deliberar. pararorios, como para dar as convenientes provi-

. O Sn. 5Ecntt.mro Souz.\ FuxçA:- J;\ <'-St.i deci~ ilencias para a reunião do numero leg<ll ; pód .. 
d1do q~e para todo!< os ca!Os relativos á abertura entrar em ..duvida so a camara incomplct..'\ t~mou 

4 
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deliheral'i>es, IJUC sú lhe competissem depois de ter !Ma, e que o Sr. secretario lesse as de 10 e ll de 
o mtmero legal. Para r\'IUovcr esta duvida, pro- Junho de 11323, para que a camaraficasse inteirada 
ponho-logo que_ existirem na sala 52 membros, se- ·do-que passára nas ·sessões r espectivns, ácer ca dos 
nomêe uma commissâo, que rel·eja todos os tra!Ja- artigos em questão : o assim se praticou, retiran
lhos da camara imcomplctú, e os exponha á ratifi- do.-se immediatamente da sala os membros da com-
cacão da camara. n nnssão. 

lt'oi r:;eralmente apoia~a : c otrcreccndo-a. o l:ir. Recebeu o Sr. secretario, c leu o seguinte 
presidente ã n lação, fui approvada. « o.-•·1r.1o 

O mesmo illuslre orador cnvion á mesa outra « Illm. ci Exm. l:ir.-Levei á preseu,.a de s. M. 
moçilo nos seguintes terrnus: Imperial o officio de V. Ex. na daia de hontem, 

« Proponho que se nQmeic uma ~~ommissão doS em que participa terem já tomado assento na ca
membrQs para consultar os lr<th<~ lhos prcparalo- mara dos deputados 52 mernbros della, numero 
rios." d 

Esta ~roposta suscitou al<•uma di~t·ussão, que- sufficiente para formar casa: e or ena o mesmo 
o senhor que eu r esponda a V. E1., para que chegue 

rendo a guns senhore~ que se cre'asse uma com- no conhecimento da camara, que estão dad<lS as 
missilo privatira para o fim indicado, e sendo providencias para a celebração da missa do Espi
ontros de opinião que a consulta sobre os trabalhos rito-Santo, e juramento na imperial cape lia de 
preparatorius f~sse incumbida ú cunuub~ão nu- Nossa Senhora do 1\lonte do Carmo, na quinta·feíra 
meada na sessao pi-ecedente, para exanun<~r os des ta semana. Deus suarde a V. Ex. Paço, em 2 
artigos do ceremonial remettidos pelo senado, e de llah> de 1826.-Josi .Felicia1to Fenta'fldes _ Pi-
neste sentido disse. 11/leim.-Sr. llfanoel José de Souza FranÇ<I. » .:: 

O SK.SiCRt:nnroSouzA Ftuxç.\:-Nús jáhontcm Foi remettidu á mesma commissão. 
no mE"<inws uma commissão de 3· membros, para Então, achando-se que a sessão se prc!longára 
nos informar sohr(l o officio e arti:;os do coremo- ah;m das 2 horas da tarde, maudou o Sr. 1osé 
nial , rcm(lttido~ pelo senado. Eu sou do parecer Clemcnteá mesa a soguinto 
I{Ue a mesmu commissão tique !!I•Cnrre:;mln deste 
noro trilbalho, nn<~logo certamente iiO que j<i lhe " liOÇ:i.O 

foi confiado; nu;;mcntando-se o seu nmnero com « Proponho, que se le\'ante a sessão, o que a ca- · 
mais dous membros, nomeados pelo Sr. presi- mara 5~ rcuna em sessão !!Xtraordinaria Ú$ 4 horas 
d<>ute. da tnrd~, para examinar o parecer da commissào 

Elite par<'cl.'r foi apoiado pelo SI'. Vergueiro: c sobre 0 officio da c<tmnra dos senadores ; fazendo-se 
incr~~antcmente posto á \'OI<t~ão, foi confirmado, aviso acs Srs. deputados, que não estão presentes, 
nomrando o Sr. presidente para adjuntos d<1 com- pa ra que queirão comparecer na sobredita sessão 
missão, d'antescrcada, os Srs. i\lain, e Rnptis tn Pe- cxtraordinaria. , 
reirn. · O illustrc deputado motivou a sua proposta,_ di-

V e-i o :í lll!'sn, c foi lido pelo Sr. secretario o se- zen do 
guintc O SI\. Jos•: CLJmENTE:-A commissüo tem de de- · 

« OFPICIO ·morar-se muito, pnra dar o seu parecer; e no caso 
" 111m. 6 Exm. Sr._ Lel'Ci á presença di\ ca- de o apresentar com tempo, não se acha nesta ca

iJltlra 0 ctllcio, que v. E~. me diri r. io em data do ma.-a o numero de ~2 membros, ncce~sario paru 
" deliberar sobre elle. ' honlem, nnn unciando CJUC a ca.mara dos deputados 

adoptaYa as del iberações do senado sobre o jura- O SR. Br.R;o;.uwo CAII:I'EJRO :-Eu sou de opinião 
mento, c formulario da recepção do S . . M. lmpe- de que a :essão deYC continuar; nã~ só porqu~ a 
ria!, á excepçilo do art. 7• deste formulari·o, por c amara dos senadores mostra urgenc1a na mater1a, 
ser coutr<~rio á disposicão do regimento in temo da mal' até porque alguns dos Srs. deputadus morão 
asscmbléa cou5lituinté. O senodo, tomando em em lugares tão distantes, que lhes será dífficultoso; 
consideração o conteúdo do mesmo cfficio, 01o or- t• ta1vcz impossivel, I ornarem á hora indicada. 
dena de participar a ·V. Ex. ; que, não estando O Sa. MtaASDA RIBEIRO :-Sr. presidente, 011 a 
aquelle regimento da assembléa constituinte nem commissão póde daqui a hora e meia; ou duas 
discutido em todos os seus artigo.;, nem sanccío- horas, apresentar o seu parecer, OI! não pódc dar 
nado no seu todo, parecia quo não podia reputar-se hoje conta da tarefc, do que se acha encarregada : 
como lei, o muito menos para ligar as acluaes ca- no primeiro caso trunbem convenho, eJll que· a 
mara!", que dc,·em tt>r um regimento proprio. N<1 sessão se prolongue até a ult!ma deci.são do presente 
ausenl'ia destt>, c obrisado o !P.nado, pel<~ urgencia object.o, porque acho p~efcnve_l o mcomm!>_do de 
do templl, a tomar medidas JJrovisorias, não du- nos con servarmos aqui reumdos por rna1s duas 
vi dou segui~ a pratica dos nações civilisadns, cspe- horas, ao outro de nos reunirmos segunda vez á 
r~ndo por ,Jsso n g"r.nl aJlprov;t!:ão do se!' procc- tarde, tendo de '·oltar de }Qnga~ di!;(ancias; no se
dimento. V. Ex. submctterã estas rozücs a camara gundo caso porém, isto é, quando a commissão 
dos deputados, :tfim de qur. este negocio se <~cahe dccl'3.Ce, que súmente amanhã apresentará o seu 
com l~revidade c decoro, quecorn·ém. Deus guarde parecer, o meio é que immediatamcnte se recolha 
a V. Ex. Pa~õ do senado, em 2 de ~!<~iodo 1826.- o cfficio do senado, que lhe foi connnettido, e que, 
l'iscótrde de Barbaut~a.-Sr. :\ian oel .José de Souza e'llpos\o á discussão nesta camnra, se eJnja delln a 
Franca.» deliberac.io sobre o modo, como .scrâ respondido; 

Deu o Sr. presidente a palavra nos scnhore~, que de maneira (JUC em um, e outro cicio o meu parecei" 
se propuzessem fazer as suas reflexões; o unani- é, quo nos não retiremos daqui ant~ da ultima 
mf'mcnté foi deliberado que se remcttesse este deci~iio, áccrca deste objecto, porq_ue urg.indo a 
officio <Í commis~ão ha pouco nomc;td;~. .- neces.sil!Qde dlíc~annos prepa-rados par1l n mstal-

Alguns 3enhores requorêrão, ""illC se mand<~ssc fação da assembléa, não temos tempo para longas 
vir llo <~rf'hivo o livro das actas da rxtin<::la assem- discussões : está marcado o dia 4 para a missa do 
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Espírito-Santo, e pan. ' o jtuamento, que devefJtOs 
prestar, a porque o immediatamente seE:uinte póde 
ser o da installa<j<'\o da asserobléa, convem que este
jnmos promptos para não s ucceder, que procedadesfa 
cnmara a prorogação de um aclo, pelo qual toda a 
nação nnlteln, e nenhu~ do~ Srs. dep•~t<tdo desejn 
demorar. 

Fallando mais alguns senhores sobre este ns
snmpto, comp<lreceu na sala o Sr. Vasconcellos , 
relator da commissão ullimamente nomead<>, e leu 
o segu inte parecer sobre o officio do ministro e se-
~rctario de estado dos negocies do i•uperio: · 

« A commissão examinando o officio, em que o 
governo par~icipa h•r assignado o dia quinta-feira 
dest.1 semanu, para a missa solemne do Espiritc
Snuto, e jurameute, que se devo prestar, é de pu
recer, que se diga ao goYtlrno, quo a cantara fica 
inteirada do conteúdo no officio, e quo com o 
maior jnl.lilÔ concorrerá na ·hol'<l, tJUO se lhe as
signar. »-Foi <lpprovado. 

OITereceu então o Sr. p1·esidento á Yotação as 
seguintes propostas: 

« 1.• Se cumpria que a camar;• se re•misse no 
dia quinta- fei ra, para ir á missa do Espírito
Santo, c ao juramento. 

<< 2. • Se pnra aquelle acto de\'iâo trajar de gala os 
Srs. dl!putados. · 

« 3.• So convinha enYinr-se <l S. ftl. Imperial a 
deputação, não ol.tstantP. não se achar marcado o 
dia para a solcmne abertura da assembléa: não so 
podendo verillcar este acto nodia 3. » 

Vencerão-se a I• pela a ffirmat iva, o as duns ul
tint<ls pela negntiva·: e sendo ouvidos os senhores 
da commissão sobre o estado do SCl\ Lr!llmlho, o 
conhecendo-se que ha\'ia misten agar para J?oderem 
dnr o seu parecer, perguntou o Sr. pre~ndente i• 
r..amara; se nesta hypothese, convinha le,•ant:tr a 
sessão, na fórma da primeira parte da propost a do 
Sr. Josõ Clemente : e dicidic-se que sim . Pelo que 
este senhor retirou a segunda p;art.e da mesma pro
posta, rela tivo á sessão extrnordinaria. 

Foi nssignndn a reunião para as 9 horas da manhã 
do seguinte dia, e levantou- se a sessão ás 3 dn 
tarde. 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 

J llm . e Exm. Sr .-Le"ei ao conhecimento da ca
mara dos deputildos o officio de V. Ex. da data de 
hoje, c juntamente as formulas do juratuonto, que 
cumpria ser prestado pela assemblea legislativa , e 
do ceromonial a respeito da deputação 11 S. 1\1. o 
Imperador, o dos outros artigos da abertura da 
mesma asseml.tléa : e a mestlla camara me deter
mina responda a V . Ex., que se conformo. com a 
dcli~cra~itO. do senado, quunw aos at·tigos do cere
momnl, menos o 7•: por entender, que se deYc 
ol.tsen •ar o que a este respe ito sc·praticon nil aber
tura da .assembléa constituinte c legislativll na 
conformidade do regimento interno da mesma. Deus 
guarde a V. Ex. Paço da c.1mara"dos deputados, em 
c l • de ~laio lle 1826.-.1/atloe/ José de Smt;u Fra1t
ça.- Sr. Visconde de Barbacena. • 

111m. e Exm:- Sr.- A camarà dos deputados, in
teirada do conteudo do aviso datado de hontcm, em 
q.uc y. Ex. participa que cstão-da~s·..as ~,.. 
etas para a celt~l.tração da m issa do Espirtto-Santo, 
e juramento. na imperia\ capella de Nos~'\ Senhora 

) o .\lonte do Car~o: quin ta-feira desta sem:ma, me 

autorisa a s ignificar a V. EJ: que com o maior . ju
bilo concorrerá áquella solemo idade â hora, que se 
lhe designar. 

O que V. E-x. \eYar;í ao conhecimento de S. l\1. o 
imperador. Deus guarde a V. Ex. i>aco da camara 
dos deputados, em 3 de ~!aio de 1826.-."anotl 
José de Sou:;a França.-Sr. José feliciano Fernan
des Pinheiro. 

Quhata ses•õlo preparatorla, em 3 de Kal" 
de •s2e . . 

A brio-se a sessao ás 11 horas da manhã pot· se 
haYerem demorado até ent-ão os ~rabalhos da com
missão encarregada de informar sobre o officio do 
senado, reccbid~ na sessão antecedente, cuja acta 
foi lida c approvada. 

O SR. VERCUEJRO como relator da commissão de 
poderes, leu o tõeguíntc 

« PAI\EGEI\ . 

« !\. commislSãO de poderes l!:taminou o diploma 
do Sr. D. Nicoláo Hcrrern, deputado pela província 
Cisplatina, que encontro!! eonforme ~ neta ;;e~al; 
tendo attenção ao e:xpcnd•do no otncto do .cab•ldo 
de ~lontevidéo, que annuncia . ter-se rctir:tdo para 
os inimigos D. Lucas José Hobbcs, nomeado em 
Jlrimeiro lugar; o Sr. D. Dam:tzo Antonio Larra
uaga ter sido escolhido scn11dor : D. Thomaz Go
ml!nsoro ser c.onego em Uuenos- Ayres, e addido 
áqucllc gov~:rno ; recahindo portanto a d cição noll 
Srs. D. Francisco Lhambi c D. Nici'lláo Herrera : 
de,·endo l!ste tomar assento nesta camara. 

" Exatninou a commissão igualmente o diploma 
do Sr. Diogo Duarte Silvil, dPputado pel11 provinda 
de Santa-Catharina, c o achou eonrorrue a acta, e 
csttí conforme a lei . »-Foi approYado, e os dous 
senhores tomárão assento. 

F eita a chamada, acharão-se presentes M Sr~. de
putados. faltando por enrcrmo o Sr. Lino Coutinho 

Então propoz o Sr. Vergueiro, que achand<H!t! 
reun:llo um numero legal de membros nesta ca
mara, parecia ter Lugar a nomeacào da commissãu, 
que lembrára para rllvcr os trabalhos da~.,S~!i 
~!la~.~ apresenta-los á confirmação da camara, 
Sl!!,'lLndo se havia vencido na sessão precedente: c 
que para authenticar, e legalisar este c o~ mais 
netos, que se seguissem, afim de se evitarem du
vidas futuras, julga-ça n.ecessnrio, que a el~:ição dos 
Srs. presidente, e secretario rossc ratificada por 
no,·a a cclamacão da camara. · · -J~-

Sendo esta inação ~eralmente apoiada, !orão por 
açclnmação confirmados os mesmos senhores nos 
cargos de presiuente e secretario. 
· lmmediatamente pe1·guntou o Sr. prellidente se ~-
rommissão projcctada deYia ser contposta de 5 ou / 
7 YOto;;, c tcndo·se vencido pelo numero meno!, I 
nomeou o me~mo scuhor {lnra membros os Srs. l 
Lcllo, Odorico Mendes, Almmda Torrl's, Clemonte 
l>ermra e ruunscnhor l'!xarfO; e os convidou a rc
t;rarem-se para a sua confcrenci:t, mandando-lhes 
fazer presentes todas as netas e mais papeis con- j 
cernentcs aos trabalhos das sessões prect~deuws.__./ 

Passado al~um lempo comparecl:rão na sala, os 
senhon!s da commissàu, e o Sr. Lcdo, como relator, 
leu este 

___ « l'.utECEJI---,.- - - · -·. - --

(1 A rommõssão cncarregltda de r~n!r os lra
blllltos preparatorios, a que procedeu cs~ et~mana 
anti!S dl' estar compll'to o nnm~ro de dl'pulildos 
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designados pela constituição, pam os expôr á ap
provação da r:amara, achoti, que, não entrando na 
questão se são on nito válidos todos os actos até 
hoj e praticados, devem todavia ser novamente pro
postos á approvação desta camara os seguinte~;, 
como os mais r.onsideraveis: 

" l. o A nomeação da 1' c 2• com missão de po
deres. 

" 2. o Os panocerrs dados por estas duas com
missücs. 

" 3. 0 A der:isiio tomada dr serem chamados di
rectamente pP\o seerclario da camara dos Srs. 
dcp ntados, que devii\o t<itnar assent.o. 

" 4. 0 A r.orrPsponr!en cia nllidal dt' sta camara 
rom o senado c govt)t'!lO. ;, 

Não parert1rão á eommissito dignas de ser nova
mente apresentadas ú eonsidt)ra~ãn da camara todas 
as outras questões, que hão nclla sido tratadas: a 
commissho cxc:Pptltü porém o que vai ser objef'.to 
particular da prPsenle scssüo. 

l'c>sto Pm discus:;lto, c•x:penrleu o Sr. secretario 
França mui jmlir:iosas rclkxties , tendentes a mostrar 
qur~ ns quatro arlil(os do part<t:.er niw comprchen
diilO tonos os aelos da camilra, qtw o nobre orador 
enlenrlia mais ncrrssi lan)m rlt' uma nova saneção, 
ao mesmo passo cpw twlh~s sn indieavão outros, que 
ao seu pt• nsar, h tom pom·a r:onsiderar:ito mercc'üo: · 
r. c.u neluio ofl'crec .. ndn como tmlt'Jllla " um novo ar
ligo, que deveria suhs tilu!r u 3° e •Í 0 do pareeer. 

Foi impugnado pé- los Srs. Vcrgtwiro, Clemente 
Pereira e Lc:do, que cum pondl'rosas razões suslt•n
I<Írilo, que a r:onnnissilo no desr·mpenho do quo \lw 
inrtlmhia, apnoscnti\ra ltürJlli ~ llt ! quadro todas as 
operaçür.s das st•ssü:•s passadas rlig nas do urna nova 
eon !!rmaçüo: c sendo posto á vota~üo, foi appro
vndn o parec(·r ('J11 toda ~ as ~un~ pndc:s, ficando por 
isso prcjudic:ada a ···uHondn do Sr. St~rTr·la riu Frawa. 

Sugulo-se a lc•i!.ura do parr:cnr dn commis~':w 
,;obrr. u; trahalltos pn'paratnri<> >, ••x:•c·.ntada pr.lo 
Sr. Vasl'onc:ellos, como rda!or, nes l.r·s termos: A 
eommissiw dos trabalhos pri:para 1.orios nll.'d ito u 'pro
fuwb mPJlt<' sobre a r•!Sn!nr·.ilo d•J sr:natlo , eomrnn
n;l'arla ~111, offtr in tle ltnJÚnn, a qual não dcm•ga 
assento a eortP no rl !a S•llt ·mn c da ab r rtura da as
semh\(:a gr•ral lrgi slativa: rPsrdt!f:~o contraria ao 
parrrrr, rpw a rommissilo ud hrH: .. l!' VC a honra de 
apn·sPntar no I o do c.orrenf B, P a lisongPirn satis
fação de 1·cr approvado por "stn t·amara. As raz•'>,·s, 
qtw fmidamenl.iirüo a m•mrionnda rPsoluçiw, ,, <JU" 
vr:m exaradas no snbrrditn offtcin, nflo tonn:ncé'ritO 
a t·~tmmi:;sàu para mudar dt•. pan:eer. 

.\ssc•ntou o srnado 'JLI8 o r•:ginwntn int,-mu da 
ns~t"'mhlf'•a gl'rnl t·onsLi tuint o e h·g·i:-:dativu , nüo {~ ll·i, 
p<JlS qu" nito t inha sitio cltsr.utido t:m todos os st,us 
artifj(Js , nt•m sa JH'<'ion<tdn no seu Lodo. ObsP-rva a 
r.nm_missioo, que aqnl'll.1 asSCIIlbl éa resolveu, rm 
sess;w de ;'lo dr 1!Jril '" ' 1823, qne r:s Sl'U S t.ra
halhns fn>sPm re;;ulados pelo prnjct:lo ou rcgimr:nto 
o~lt·mt · • do pela •·omp;d.••nle c'tll ttmissão, emr1uanto 
nan fnsst· ~ltt>rad o; mas a parte rc:lativa ao rPre~ 
mania\ darcCP[li.JlO rle Sna :i i'ageslm\c o lrnprmdor 
fc•: cbt·utJtla, f! posta ('111 t' xr·r·ttÇilil; c o artigo em 
qw•s tan, tkp'l'.> do rPnl>iclanll.llllr: disetüido, foi deci
thcio, n apprnvado ·pm s•.•ssAo dr, 11 dn Jnnhn com 
dr~ nt:gneào du a~sentn á c.tlrtn . 

Vt·rdâde é, rp1e st; nü o eonriLlio a disrussüo elo 
l'flgim•;ntn; . mas é hem sahirlo, que a nwsma as
S<omhlca dt:ltherou, qnn tivL1>;sem vigtlr os artigos, 
que sr fossem vt:n•·cndo, n quo por isso a sua fórr:a 
ohngal.orta não fi co u dt'pendentc da clisr..•tssãn de 

·todo o projecto, como se havia estabelecido para 
outros casos. Nem os regimentos internos das as
sembléas esliio sujeitos á sancçilo do poder execu
tivo, recebendo toda força, e sancção da simples 
approvaçào da assembléa. 
· Não se póde crêr, que a assemb1éa cpnstituinte e 
legi slativa fizesse aquelle regimento, sem attcnção 
ao regimen das . futuras assembléas. · Installada já, 
e não devendo ler mais, que uma sessão imperial, 
gastaria tanto tempo na discussão de um regimento 
eplwmcro? A c(nnmissão a este respeito invoca o 
testemunho, P. chama a atlen~ão dós senhores que 
farão membros daquclla assembléa; o que tem hoje 
assento nes ta camara. 

Sabem, é verdade, que o citado regimento não 
sendo artigo rtJnstitticional, póde ser alterado pela 
presente assembléa; mas qualquer alteração não 
póde ler luga r scniio depois que, solemnemente 
aberta a sessão, eumcçar os setts trabalhos legisla
tivos; no estado em qne nos achamus, cumpre obe
dt~cer it lei, o só as circumstane1as podem permit
tir-nos algtunas addiçõcs e mortificações, que tendão 
a harmonisar aqnc:lle regimento com a installacão 
das duas camaras, de que se compõe a prcsent.: 
asoembléa geral \r.gislat.iva .. 

Na ílllSenda porém do regimento julga a corrÍ
missão preferivol a boa mzào, em qur se estriba a 
decisão ·da asse mbka geral eonstituintc ·c IPgisla
Liva, á pratica elas nações r.ivilisadas, a qual muitas 
vezes tem por apoio antigos ha!Jitos, ott circum 
stancias partiwlart:s, c pr :v:Icg:os de r.lasses. E 
quando nào euncorn1ssem as ruzãi!s ponderadas 
bastava lembrar-se que a easa imperial tem un; 
regimento, e que este dcnt)ga assento á côrte em 
todas as funcçües publicas q~e o imperador honra 
com SLJa augusla presença. b se na capella imperial 
se lhes permttte assento, ohv1as são as razücs; a 
r;o rt.r· não llca ali no mrsmo quadro, em que se acha · 
Sua ~JagPstade o Imperador; as cadriras rasas são 
postas fóra das grades da caprlla-mór, e se a eôrte 
quer gozar da honra de ficar ao pé do imprerador, 
não tem as:;r·nto. Cr,mo se lhe pódc faenllar assento 
junto ao thron o no paço d<t asst:mbléa geral sem 
f;llt.ar ao decoro devido ao imp t!rador '! 

A. com missão porlan to ó de parecer, que se res
ponda ao senado, que a camara dos deputados, 
apezar das razões, que lhe furão submcWdas, não 
póde dar o Stltl consentimento ao art. 7° do formu
laria proposto, porque nada parrcc mais abreviado, 
c decoruso , do que por uma parte ohsr•.rvar respei
tosamente, o que Pstando determinado pda assern
bl t;a fi~ra l co ll s tituint ro e legislativa deste imperio, 
não púclc dt; ixar dB Cllnsi drrar-sc uma 0hrigatôria 
lei, vistas as cx pn:soas deeisües ela mesma assembléa 
nas sr.~sões de lO e 11 de Junho de 182:1, e p/X. 
onlra segu ir a pratica nacional. 

E por evitar tll:lon gas, visto que os 11meios con
r:i!inlorios não ti·m produzitlo o desejado e[eito 
parcc<·o á comrn!ssão, que em obsPrvnncia da comti: 

·tif.uiçàn,..nrts. 59 e CO , a camara em jun til prcpa
rà\oria Wrn,;' a rumetter au st•nndo o seu projeclo, 
com n segumt.f'. r·mrnda ao art. 7°: 

U miE"'D.\ 

" lJr~ um e outro lado do lhrono, fieaníõ de pé os 
oflicia<)S-mtírt)S da easa impr,rial, da parte direita 
o mordomo-múr, e os grandes do irnperio, e da 
rsqrH'rda o:: mais officiaes-mórrs, conform,; as suas 
difl'rrrntcs graduações; os secreta rios de estado 
terão ass•:nto raso á direira do mordomo-mór. 
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Paco da camara dos deputados, 3 de Maio de 1826. 
-Bernardo Pereira de Vasconcellos.-José Be7·
nardino Baptista Pereira .-José Antonio da Silva 
,lfaia.-L1iCio Soares Teixeira de Gouvêa.-Nicoláo 
Pereira de Campos Ve·rg1~e-iTo. » 

Sendo novamente lido este parecer pelo Sr. se
cretario, immediatamente se levantou, e disse 

O Sn. · MO~SENHOR PIZAI\1\0: - Sr. presidente, 
quanto ao assento que a côrte tem na capella im
perial, devo dizer, que em todas as primeiras fun c
ções, que nella se fazem, aquelles officiaes, que têm 
a honra do maior accesso á pessoa imperante, 
sempre se sen_tárão em assento raso dentro da qua
dratura, e com elles os officiaes-móres ; e fóra das 
grades os marquezes, e condes . Isto se praticou 
sempre em Lisboa, e nesta eôrte, tanto no tempo de 
Sua MagestadeFidelissima, que Deus haja, como no 
governo do nosso imperador. Eu son testemunha 
fiel deste facto, e por tanto es tou obrigado a 
dize-lo. 

O Sn. SECRETARIO FnANÇA:-Tenhão, ou não tenhão 
assento na capella imperial os grandes da côrte : 
tenhiio, ou não tenhão assento em outro qualquer 
acto: nem por isso se segue, que o devem tambcm 
ter na sessão solemne da abertura da assemblt\a 
geral. Sr . presidente, no debate que sobre esta ma
teria se susci tou na exli ucta assembléa, eu fui de 
opinião de que os mordomos-móres tomassem assento 
no acto da abertura: entretanto taesforilo as razões, 
que se produzirão em r.ontrario, que não tive du
vida em ceder, c estar por ellas. Como se ha de 
guardar o decól"o de uma naçilo inteira represeu
tada, como diz a constituição, lll'lo impPrador, e as 
duas camaras, dando-se em um acto tão solemne, 
qual o da installaçilo da represcntaçilo nacional, 
assento a particulares? Uma tal pratica será total
mente indecorosn. 

O exemplo das nações civilisadas n i10 me con
vence ... Porventura não seremos nós uma nacão 
civilisada? Não saberemos guardar o decóro nacio
nal ? Não saberemos que co usa seja etiqueta? Nós 
não somos Tapuias: somos tambem uma nação ci
vilisada, á qual será muito indeeoroso seguir exern

. plos de nações estrangeiras, quando temos urna lei, 
e costumes naeionaes. . 

Eu quererei sem"pre admittir tudo quanto fôr fun
dado na boa razão . Os costumes das outras nacões 
não se pódem allegar como exemplo para o nôsso 
r:aso; porque nós não nos achamos nas mesmas 
eircumstancias, que derão origem, c sustentão essa 
pratica. Os governos da Europa tiverão a sua in
fancia no regimcn feudal: ahi todos os grandes crão 
régulos: um rei era reputado seu igual pm· inter 
pa·r~s . Aquelle que mais pôde, pouco, c pouco lhes 
foi tirando, ou diminuindo o poder, e em retribui
ção foi nomeando destes mesmos régulos os officiaes 
da sua casa, concedendo-lhes prerogativas, que a 
nobreza do Brazil não tem. Nós pois, que não es
tamos nessas circumstancias, havemos de adoptar 
uma pratica, ·que teve ·outra origem muito dif
Ierente? 

Ainda mesmo que a nossa nobreza tivesse tal 
prerogativa, esse exemplo nãti nos poderia convir: 
temos outro melhor a seg·uir. Temos o ·exemplo da 
assembléa constituinte da nacão brazileira. Pois 
nós havemos de despmzar un1 costume, de que 
temos posse, só para imitar uma nação estrangeira 1 
De neubum modo. 

O exemplo, o costume, rrue devemos abraçar, é 

aquelle, que foi mareado, c regulado pela assembléa 
constituinte . Torno a dizer, na assernbléa passada; 
eu mesmo fui de opinião contraria, e estas e ou 
tras razões me eonvencêrão. 

Sr. presidente, a nação brazíleira é representada 
pelo imperador, e as duas camaras: A'vi sta da re
presentacão de uma na-cão inteira não é indecoroso 
a um pat:ticular o ficar "de pé. (A po·iados, apoiadns.) 

Aos ministros de estado se eoncedeu assP.nto; e 
porque ·? Porque se julgou que elles trm no sys
tema rcprcsentat.ivo uma grande parte do poder 
executivo, que exercitão com a devida responsabi li
dade; sendo ao mesmo tempo os que na sessão da 
abertura da assemblcia apparecem muitJS vezes, 
eomo delegados, na ausencia ~o imperador. E' ·só 
pOi' estas razõt·s que se lhes conferia assento ao 
lado do throno . 

Concluo 'JlOr tanto que deve passar o parecer da 
commissão . 

O Sn. CuNHA MATTOS: ~Ha dous dias, qn e cu 
disse nes ta carnara, qtte me parec.ía eonfornw, que 
a crlrte, que acompanhasse a Sua Magestade Im
perial no acto da abertura, tomasse assento em ca
deiras rasas. Um illustrc deputado affirmou depois, 
que tinha passado uma lei em contrario. Sr. pre
sidente, nó;; somos guardas -da liberdade, e verda
deiros defrmsores das leis. Agora é a primei ra vez 
que sirvo de representante da nação brazilcira. 
Dizem que h a lei; se com cffeito existe, deve cum 
prir-se litteralmente; ·c por isso sou de ·opinião, qtfe 
a eôrtr, não tenha assento jnnto ao throno dr. S1111 
Magestadr. Imp t)rial. 

O Sn. SECRETARIO FnANÇA: - (O estrondo dos 
ca.J'?'OS, que a este tempo pa~sárãn, únpedio que o no
bre dep1f.fado podesse ser o1wido pelos tachigra.phos.) 

O Sn. LEDO: -Levanto-me SI'. presidente, para 
aggregar mui poueas re.tlcxões ao que aeaha de 
ponderar o illustre preopinante. Parn qun os Dxem
plos das nações estninhas possilo adoptar-se, é nP
cessario, que as circumstanc.ias da nação, de quem 
se tomiHJ taes exemplos, sejão iguacs em tudo ás da 
nação, para quem se ellcs querem applicar. Nós não 
estamos neste caso . Ha uma differenca extraordt
na ria no formularia de etiqueta da abêrtura das ca
marus l<'g islativas das duas nacões, de que ta I vez se 
pretende fallar, e o nosso. Além dn que já é mui . 
diverso o numero de offieiaeS c funeeionarios, que 
aeompanhão os reis destas nações nas occ.asiõr.s, em 
que ellcs 11ppareccm solcmncmcntc; além de que 
sãn mui diversos os cstylos em tai)S aetos pratir.ados, 
é tamb"m mui diverso o ecn:monial da abr·rt.ura de 
suas camaras. 

Na !ngl~tc r.ra quando o rei ahre o parlanwntn, 
não tem ass~nto promiscuamente lords e communs· 
estes apenas mandão uma d(•.pntJ<;ào, a quM. sr 
eonserva á harra. A abertura das earnaras em 
Paris é fei ta <)m uma das salas do palar:io do rei.: 
rstr,, depois que of'eupa o Lhrono, diz aos par<)S 
Os pares ppdem sentar-se. l\ logo depois levan tan 
do-se o ehhnr.cllcr d'z aos drputados- El-Rei con
sente l{LI C os deputados se assentem. 

Ora se tanto divergt:m estes formular ias , o que c\. 
devido a regalias, que tem origein, enmo disse o 
Sr. França, ou nos privilegias, que os l"i'is conee 
dilrão aos noln·es ao passo,,que lhes tolhião o po41!r, 
011 em fim nns suas-ae tuaes constituieües; como se 
nos allega com o exemplo destas nâçõ•'s, para au
torisar o assento de pessoas particulares diante do 
imperador, quando rcvestid.o de toda a magestade 
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do throno, e fazendo, r;om os senadores e deputados, 
o completo da representação nacional, assiste ao 
mais solemne acto nacional "? E não somos nós tam
hem nacão? E não temos já uzo nacional nestPs 
casos? ]~ não é. melhor segui -lo do que m endigar 
el>:emplos estranhos? Não é mais nobre t er um ca
racter nosso, do que um mixto informe do .de di
versas nações? Tanto mais, I.[UC não se nos mostra, 
que esse uzo estrangeiro seja mais decoroso para o 
throno, nem mais honroso para a nação? 

Portanto vo to pelo parecer d~ commissão. 
O Sn. CLE!IENTE PEnEIRA:- Temos uma lei a 

seguir, que foi prati cada na installação da assem
bléa constituinte, por isso voto a favor do parecer. 

O SR. CuNHA MATTOs: - Ninguem mais do que eu 
respeita a augusta p•~ssoa de Sua :\ lagestade Impe
rial: i·espeito muito os nobres do Brazil, como es
trellas, que ornão o manto imperial; mas nem esta 
veneração, que se lhes deve, soffre a menor queb ra 
na pratica, que a commissão j Ltlga prrfcrivel, nem 
os argumentos tirados dos exemplos extranhos me 
c-onvencem do r~ontrario. Os costumes se derivão da 
origem das nações: os uzos da nação francéza . in
gleza e de outras nações farão derivados dos povos 
da 13elgica, e da Escandinavia, que se espalbárão 
pela Europa; e nenhuma analogia podem ter -com 
os nossos. 

O Sn. MONSENHOT\ PlzART\0: -Quando eu expuz a 
pratica seguida pela côr te na imperial capella , não 
live em vista contrariar o parecer da com missão ; 
mas sórnente mostrar qu~ aquelle exemplo era 
menos ex:acto . 

O S11. VAscoxcELLOs :-A eommissão não tratou 
da pratica, que se tem observado_ na capella impe
rial: cingiu-se unicamente ao que prescreve o re
gimento da capel!a. 

Fall árão mais alguns Srs. deputados no mesmo 
sentido: e então julgando-se alterada a ordem, 
pedia a palavra, e disse 

O SR. PmES FEl\1\Ell\A: - Sr . presidente, queira 
V. Ex. fazer guardar o regimento; alguns dos se
nhores tem fallado sobre o mesmo ponto mais de 
duas vezes; aliás leremos uma discussão eterna. 
Demais a pessoa de Sua Magestade Imperial é sa
grada: o seu nome não deve ser profe rido nos de
bates sobre quaesquer ma terias, que se nos offereção 
a tratar . Os vocabulos admittidos,e que nos con vém, 
são o throno, o governo. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA:- E' justo, porque 
nós reconhecemos o regimento como lei. 

Requereu en lã o o Sr. Vergueiro que se lesse de 
novo o parecer da commissão, na parte que falla da 
imperial cape lia, para intelligenc.ia de seus honrados 
collegas. O que foi exeeutado ; e_ logo se leva nt ou 
e fallou nestes termos 

O SR . Cnuz:- As funcções da igreja nada tem 
de commum com os net os da asserribléa, e por isso 
nenhuma applicação podem ler para o nosso casn. 
Quanto aos el>:em plos, que se aearretão das nações 
es trangeiras, direi, que se se devessem admi t+ir, 
ser ião de necessidade preferíveis os da nacão por
tugueza, donde procedemos. Nas antiga's cortes 
portuguezas, ém que se reunião os tres es tados , 
nunca se concedeu assento, se pão áquellas pes
soas que nellas t inhão voto, oupor si, ou pela cor
poração a que e8tavão ligadas: ainda hoje se con
s~rvao memorias dessas prerogativas, qnando se 
diz que- tal camara tem assento em côrtes.-Ali 

apparocia o re1 sobre o throno, os du truos sentados 
á direita, o mordomo-mór em pé por dctraz da 
cadeira do monarcha, e o meirinho -m ór de capa 
e volta em pé á esquerda, tendo a vara na mão. 

Pois se tal era a pratica daquellas côrtes, que só 
linhão voto consultivo, qual se rá a que se deve 
adap tar para uma assombléa deliberativa? 

O Sa. VET\GUElRO . -Julgo, que se poderia mui 
bem supp rimir es ta parte do parecer rela tivo á 
capella imperial; a razão é manifesta. 4 com
missão não é bem ver~ada neste negocio; foi mal 
informada, pelo que diz o illuslre membro, que 
tem pratica da materia . Este artigo não influe na 
questão; se eu lembro esta suppressão, é para que 
se não diga que obramos precipitadamen te. (Apoia
dos.) 

O SR. MAIA :-Ha um regimento da capella dado 
pelo. Sr. rei D. João IV, em que tratando-se das 
f1m cções principaes se declara que sómente podem 
ter assento os duques, marquezes, condes, e of
fi ciaes-móres fóra da g~;ade. Tanto é as~im, que 
quando querem ter a honra de estar mais perto da 
augusta pessoa do monarcba, diz o regimento, que 
devem esta r de pé de uma maneira que nunca che
guem a emparelhar-se com a cadeira, nem a tocar 
a alcatifa. O regimen to é reslricto a este respeito; 
a commissão só. leve em vista a sua letra sem se 
embaraçar da pratica . 

Veio á mesa, e foi lido pelo Sr. secretario a 
emenda do Sr. Vergueiro concebida nestes termo~: 

« EMENDA 

" Proponho que no parecer da commissão se 
supprima, o que diz respeito â capella imperial. " 

Acabada a leitura, pedio a palavra, e orou 
O Sn. VEnGuEJR.O: - A minha emenda nada tem 

com a deliberação, que a camara vai tomar. . Eu a 
propuz sómen te para que não vá um facto pouco 
verificado. A lei do Sr. D. João IV subsiste, mas 
como os r eis erão dispensadores das leis , fo i alte
rada a pratica deste regimento, sem que tenhamos 
neces5idade de sab.ermos a razão . Quanto porém 
ao parecer, que se acha em discussão, como sou 
membro da commissão, que o interpoz, direi as 
razões, em que me fundo para o íiUStentar. 

Eu creio que nada ha mais decoroso do que sa
tisfazer ás leis e praticas nacionaes : as leis e os 
costumes devem-se observar, emquanto se não de
monstrar que são ociosos. A respeito do artigo em 
ques tão, nós temos lei e pratica a seguir , e ainda 
se não provou que fossem ociosas. 

Allegou-se que para maior brevidade se ião 
procurar estes uzos es trangeiros; que meio m~ais 
breve do que seguir o uzo nacional? 

Demais, es ta lei que se aponLa, parece sanccio
nada pela mesma constituição, quando no art. 20, 
diz que o c.cremoniaLpara a abertura e encerra
mento das ca maras , e o 'da participação ao impe
rador, será feito na fórma do regimqnto interno. 
Qual é o regimento , do que falia a eonstitnição? 
E' «quelle que eXIstia, ou aquelle, que ainda se ha 
de faZBr? Eu,creio que ali se trata do regim ento 
já ex:istente, e não de um, que s6· jloderia ser sanc
cionado depois de executado o actõ da installação, 
porque antes não se póde legislar. Violar esLe re
gimento é violar a constituição. Por ventura a 
.constituição naquelle artigo chamaria regimento a 
um arbítrio, que houvesse de tomar o senado fu
turo? Não certamente. 
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Eis por tanto os motivos, em que fundamento o O mesmo senhor 
meu voto a favor do parecer. _9 horas da ·seguinte 

designou a reunião para as 
manhã, e levantou a sessão 

O SR. CuNHA ·1\fATTOS:-Peço a palayra. i\s 3 da tarde. 
O SR. PRESIDF.NTE :-0 illustrc "deputado já fali ou 

tres veze,<;. Sexta sessão preparatoria, em 4 de Maio 
de t826 O SR. O no RICO MENDES :-Sr. presidente, creio 

que a materia está sufficiente·mente discutida, e que Feita a chamada nominal, acharão-se presentes 
V. Ex. póde propôr a votação . 53 Srs. deputados, faltando com causa os Sr. Lino 

Sendo gBralmente apo iado otTereceu o Sr. presi- Coutinho, e Miranda Ribeiro, e sendo aberta a 
dente ã votação 1•: o parecer da commisão; sessão ás ll horas, leu o Sr. secretario a acta da 
2•, ~ emenda do Sr. Vergue.iro. Forão approvados. antecedente, que foi approvada. 
Entao pedto a palav:ra, e dtsse · Leu o mesmo senhor os omcios seguinfes: 

O. SR. VERGUEIRO :- Sr. presidente, a com missão « lllm . e Exm. Sr.-Foi presente a Sua ~:lages -
sentiu-se algum tanto embaraçada em dar o seu pa- tade o imperador o officio de V. Ex. do 1• do co r
recer, por não haver na secretaria desta camara os rente, em que me participa a deli beração da camara 
diarios e o regimento da assembléa constituinte, dos deputados, para tomar assento nella o cone"o 
como se fazia necessario. Talvez o senado se ache Januario da Cunha Barbosa, corno deputado pela 
nas mesmas cirCumstancias; e por esta razão eu província do 1\io de Janeiro, bem que tambem · 
lembraria, que se remettesse aquel\a camara uma es teja eleito pela de Minas-Geraes; resultando da
cópia authentica das deliberações, que se achão nas quella deliberação a necessidad e de expedir ordens 
actas da extincta assembléa, e farão presentes á tanto <Í <:amaru da imperial cidade do Ouro-Preto, 
commissão. para envia r o respec tivo diploma a quem cumprir, 

· Fallárão mais alguns senhores, até que 0 Sr. se- na fórrna da lei, como ao illustris~imosenado da ca
. crelario pedio a palavra , e propondo á approvação maia desta cidadtJ, para igualmente o remett er ao 
da camara o oflicio, l.{Ue redigira, em resposta ao sobredito conego . E em resposta ao citado officio 
do secretario do senado, na conformidade da rcso- communico a V. Ex . para levar ao eonhecimcnto 
lução da ca"mara, 0 leu na manei ra seguinte: da camara dos deputados, que forão expedidas na 
· data deste as ordens neccssarias. Deus g11arde a 

" Illm . e Exm. Sr. -Levei ao co nhecimento da V. Ex. Paço, em 3 de ~!aio de 1tl2f:i .-José Fcliciano 
carnara dos deputados o offic io de V. Ex . datado de Fernandes 1'-inhe-iro.- Sr. Manoel José de Souza 
hontem,. em que participi\, que tomando o senado 

d . Fran~. » em cons1 eração o c ou teu do no meu Ç>fficio dirigido 
a V. Ex. no 1 • do corrente, respei to ao 7• artigo do " lllm. e Exm. Sr.-Acabo de receber o officio 
formularia da etiqueta, que se hade guardar provi- de V. Ex . da data de hoje, relativo á declaração da 
sonamente n~ recei,>ção.de Sua Magestade Imperial, hora , em que amanhã se J1a de celebrar a missa do 
pela assernblea legislattva, era de accordo de seguir Espíri to-Santo na imperial capclla de Nossa Senhora 
neste assumpto a pratica das nações civilisadas, n a do Monte do Carmo. E respondendo sem demora, 
falta occorrente do r·egi mento interno, ·ou out ra t ~i participo a V. Ex. que a hora des ignada por Sua 
obngatona, por não reputar ta l o regimento interno ;\1agestade para aquella solem o idade é a do meio
da a_ssembléa conslitu_ínte: esperando por isso appro- dia. Dens guarde a V. Ex. Paço, em 3 de. !\la i o 
vaçao desta ·camara a es te respeito; é sou aüto- de 1826.-José Felic·iano Fern andes hnh eiro.-Sr . 
nsado de responder a V. Ex . . que a cama r a dos depu- :\Janoel .f o sé de Sonza Franca. " -Ficou a cama r a 
~ados, d epo1s de madura dellbernção, resolveu que inteirada. • 
e mdecoroso á representação nacional, composta O SR. TEIXRIRA DE GouvfrA mandou á mesa a 
segundo a constituição, da presença do imperador, seguinte 
e das duas carnaras, de algum particular tenha alli 
as.sen to, e que consequenternente enviasse a V. Ex. 
a emenda inclusa, que lhe parece dever substituir 
ao dito 7• artigo. 

" Deus guarde a V. Ex . . Paco da camara dos depu
tados, em 3 de Maio de 1826.- Man oel José de 
Souza F-rança.-Sr. Visconde de Barbacena. " 

« E~IE:-IDA DO ART; 7• DO IIEGll!E:\'1'0 PROPOSTO PELO 
SE~ADO. · 

" De um, e outro lado do throno ficaráõ de pé os 
officiSies-múresda casa imperial, da parte direita o 
mordomo mór, e os. grandes do" imperio, e da es 
querda os mais olficiaes móres, conforme ás suas 
d1fferentes graduações, os secreta rios d'estado lerão 
assentos raso á direita do mordomo-mór. »-Foi 
approvado.· 

O SR. BAPTISTA PEREIRA::.._ Eu julgo que seria 
bom que se declarassr.m no officio as razõas capi
taes, em 9ue se fundou o parecer da commissão, e 
a resolucao desta camara. 

O SR." PRESIDENTE :-Já está approvada a lr tra do 
offic1o, e portan lo não. pó de ler já I ugar a indicacão 
do illustre deputado. · 

« INDICACÀO 
": Proponho que seja encat:regada a commissão de 

poderes de examinar a acta geral da cleiçao de 
S. Paulo, e que por ella se verifique ser deputado 
ordinario o Sr. José Hicardo: que a mesma com 
missão dê o seu parecer, se deve ou não ser cha
n]ado o mesmo Sr. deputado . " 

foi approvada, e passado algttm tempo, lêu o 
Sr. Vasconcellos o seguinte 

" A corumissào de poderes, vendo a acta geral 
das eleições de deputados pela prov_i ncia de S .. Pau.lo, 
achou qtfe o Sr. J os•~ Hicardo da Costa Agu1a~ c o 
segundo deputado ordmano pela ~esrua proYl. ncta 
á assembléa geral. E comera a c ta e .co~ formo a le1 , 
parece que deve ser cha mado o Sr. Jqse l\1 cardo da 
Costa Aguiar, para tomar &ssento nesta camara, 
posto que. não tenha amda o seu dtploma; porque 
ainda são poucos os Srs. deputados, e póde aCQI! 
tecer, que no impedimento de algun s se suspendao 
as sessõt!s. »-Foi approvado. . . 

A pro:s:irnando-se a hora aprazada para a m1ssa do 
Espírito-Santo, e juramento; o Sr. president1< inter-
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rompeu a scssito; e os Srs. deputados em prestiio 
se rmcaminhárão á imperial capella, onde se celebrou 
a missa, c todos os mr,mbro:; da assemhléa prestúrão 
o juramento, pela seguinte 

« FORMULA 

"Jrtro aos Santos-Evangr.lhos manter a religião 
catholiea apostolir.a romana, observar , e fazer ob
senar a ronsl.ituiçno, sustentar a indivisibilidade 
rio imprr io, a art.ual dynastia imperante, ser leal 
ao imperador, zelar os direitos dos povos, e pro
mover, quanto em mim couber, a prosperidade 
w ~ ral da naçüo. )> 

Tendo regressado ao salào, e tornado assento os 
Srs. deputados, continuou a sessão, " n ~L secre
tario leu o "'gninte: 

« OFFJCJO 
" lllm. c Exm. Sr.-Sua Magest,adr o imperador 

1 em designado o dia de amanhi1, 5 do corrente, para 
receber no paço da cidade, pelo meio-dia, a depu
l.açào, que deverá ir pedir ao mesmo augusto senhor 
<J dia, a hora, e o lugar, •·m que se verificará a 
inslallação solomneda assemhlóa legislativa. O que 
r·.ommunico a Y. Ex. para Jevar.ao conhecimento da 
"amara dos deputados. Deus guarde a\.' . Ex. Paço, 
em 4 de 1\iaio dP 1B2ô.-.losé Vel1:cimw Fema·ndes 
Pinheiro.-Sr. ~lanoel José de Souza Franca. » 
-Fir.ou a camara int.Pirada. · 

Então snseil.nu-se discuss~o acerca do numero, 
qne rlr.via eomprlr a depu ta çilo, que Linha de ser 
tlirigicln. a Sua lHag-r.stad r lmpr' rial. Nesta materia 
fallárão: 

O SR. TEixEIH.\ DR Gourt;A: - Creio que este 
<Jbjceto não dt"'~' entrar em discussão, porqr.w se 
acha decidido no regim1~nto. Jlidle es tá marcado o 
numr,ro dos membros qut· de•·e compór a dcputaeào 
para i\ insta!laçào da assemhléa. 0 artigo dr)StC r·e
>:iml' nto, rr,Jaj,j r o áquclla ,;olomnidadt·, designaYa 
12 dc>pntados, pon~m passcln com a emenda de 24 
«111 lugar de 12. 

O SÁ.. SouzA FnA!'iÇA: - E' YP. rdade que a d··pu
lar;ao para a abertura da assr·mhléa constituinte foi 
"omposta de 12 membros, o que depois, pela razao 
de s' ~ achar completo o numrro dos deputados, sp 
rlr.cretou, que fosse duplicado este numr•ro, que 
rinha a ser um quarto do total da asscmhl6a. Pa
rece que esta razão não milita agora, pois o nu
mero actnal é pouco maior que a" metade do que 
dr~ve compôr esta camara. Por I'S ia razão, o ponpH' 
o senado tem assignado 6 memiJros para o mesmo 
Jlm,_julgo que deYcmos dc~ignar 12. 

O Sa. TEIXEIRA DE GouvtA: - Sr. presidente 
wí,< legem lwbemu,,: eu sigo a lei, não sei outr~ 
linguagr·nJ. Tr>tHos um rcgimenl o.proprio, que hon
tem s~'. decjdio qu e é ki. Siga o ~enado o que qui
Z<)r. Nos nno podt~mus dd1herar, se não sobre o 
•In~ se acha rect>hido nes ta •:11mara; pois seria 
wc~msequcncJa haver-se r] (eCidiclo que os artigos do 
reg1nJcnto obngaYão como let, ,. Yiolarmos jú hoje 
esta k1: l'ortanl.o dJgo que a c],pulação ··não púde 
ter scnao 24 membros. Para o lllte reqrJP.iro que se 
mande vir do ardliyo o li I'TO das a c las do lO e ll 
de Junho de 1823, e qrm o Sr. secretario l•1a o que 
sn nncru a este respeito. 

Assim se executou. Depois do que, disse 
O Sn. MARcos ANTO'i!O : - Parece qur a rosolu

~ão, , que a assembléa co nstituin te tomou, c que 
acabn'hws de ouvn lilr, nào é applicavel ás cir-

cumstancias actuaes. Nesse tempo era um só o 
corpo legislativo, mas hoje a assembléa compõe-se 
de dous. Logo, parece justo que esta camara adapte 
a metade do nurr:rt!ro que alli se designára. Demais 
a camara ainda está tão longe de se dizer completa, 
que pouco excede á metade dos membros, que a 
clc\-rm formar ; e aqucllc regimento já se acha de 
alguma fórma alterado, tendo-se decidido que a 
dr;put.açào, que deve receber a Sua Magestade Im
perial ha de ser composta de 12 deputados e 6 se
nadores. 

O Sn. TEIXEIRA DE GouvE.I : - Não posso estar 
por essas razórs. O numero da asscmbléa consti
tuinl~ r.ra o de cem , e esta camara se com põe 
igualmente de· cerri , embora não estejão presentes: 
a lei r clara, t:'xp.•·essa, e sem restricções. O illustre 
deputado confrmde a deputacão, de que se trata, 
com a qne deve receber a Stia ;\lagcstade Imperial 
no salão da abertura. Para esta designa o regi~ 
mento 12 deputados, e este numero é o que se acha 
assignado nos artigos do Formularia, que esta 
camara approvon. ()r.tants aos 6 membros, que o 
senado se propõe mandar áquelle acto, uão nos 
pertence resolver. Aquella camara póde deliberar, 
eomo achar justo. 

O Sa. VERGUEII\0: -Eu não posso admittir que 
se altere a lei e o uzo. O honrado mr.mbro disse que 
a as:ocmhléa ·estava dividida em duas camaras, ·mas 
nàu considerou que esta camara só per si é igual em 
numero á assembléa constituinte. Accresce que a 
alteração que se prctertde nesta parte do regi
mento, além de ser uma violação da lei, póde de 
mais a mais ser interpretada como uma falta de 
respeito e decoro á pessoa de Sua Magestade Impe
rial, a quem, corno chefe da nação, se vai . cumpri
mentar, e aununcwr o dia da abertura. 

O SR. Souu FnAiiÇ . ., aecrescentou algumas ra
zões , para. firmar o ~etl voto, e refutar os argumen
tos do Sr . Teixeira de Gouv~1 a; concluindo todal'iiJ., 
que a ma teria não rra de tal importancia, que me
recesse longo debate; e tendo o Sr. Teixeira de 
Gouvêa respondido convenientemente , teve a pa-. 
lavra, e disse 

O Sn. BAPTisTA PEnEmA:- Sr. presidente, creio 
que não h a motivo par(! quo esta questão seja tão 
porllada. Para a camara é indifferent.e que vão 12 
011 24 membros, porque ainda mesmo na ausencia 
do primeiro numrro, não restão deputados para 
formar casa, e poderem deliberar. Sr. presidente, 
sejamos fran cos em tudo quanto ftlr em honra ao 
elwfe da nação. (, lpo iado geralmenle.) 

O Sn. SouzA MELLO: -Sr. presidente, eu quero 
saber se se d0cidio que o regimento é lei. 

O S11 . sECliETAH IO leu a acta da sessão, ein que 
assim se deliberava, em conformidade do parecer 
da com missõo dos ti·abalhos prcparatorios. 

Fallárão ainda os Srs. Souza c :MeJ.Io, e o Sr. Tei
xeira de Gouyêa : e achando-se a matr~ria sufficien
trmente discutida, propondo-a o Sr. presidente á 
votação, venceu-se que a il.e~utação fosse composta 
de 24 membros: e logo o Sr. presidente nomeou 
para a formarem, os Srs. Monsenhor Pizarro, Cha
gas Santos, Cunha Mattos, Marcos Antonio, Bas
to, Cruz Ferreira, Pedreira, Teixeira de Gouvêa, 
Clcmen te Pereira, Cunha Barbosa, Bapti"sta Pe
reira, Heinaut, Ma'rqnes de Sampaio, Bricio, Na
bueo de :\ raujo, Seixas, Maia, Almeida Totres, 
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Costa Carvalho, Pacheco , Almeida e Albuquerque, 
Hollanda Cavalcante, Braulio, Ferreira França. 

O SR. MONSENHOR PrzARRO foi nomeado orador 
por voto unanime dos m·embros da deputação. 

O Sn.. PRESIDENTE assignou as 10 horas da manhã 
seguinte para nova ·reunião, e levantou a sessão ás 
3 horas da tarde. 

Setima sessão IU'C(HU'atnt·h•, em ti de maio 
de tS~G 

Reunidos os Srs. deputados á hora designad« , 
procedeu-se á chamada, contando-se 5í presentes, 
e faltando o Sr. Lino Coutinho por enfermo. 

Aber ta a sessão ás 10 horas da manhã, foi lida e 
approvada a acta da sessão precedente: e logo o 
Sr. secretario leu o officio do sccret a rio do senado 
concebidos nestes termos: 

'' Illm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento do 
senado o officio de V. Ex. de 3 do corrente acom
panhando a emenda, que a camara dos deputados 
offerecia ao art. '7° do formularia approvado pelo 
senado, para o recebimento de Sua Magestado Im
perial no dia da installacão da assembléa geral. 
Pondo-se a materia em àiscussão, foi observado, 
que, fazendo S. M. o imperador parte integrante 
da representação nacional, pedia o decoro devido á 
sua sagrada pessoa, que nenhuma medrda adaptada 
para o seu recebimento fosse .posta em pratica, 
sem preceder a sua imperial ápprovação, e se este 
expediente era indispensavel, ainda quando as 
camaras estivessem àe accordo, com muito 
maior razão se deveria seguir, havendo discre
pancia. 

<< Em consequencia do exposto foi o senado de 
geral e unanime opinião, que uma cópia fiel de 
toda a correspondeneia en tre as duas camaras, fosse 
dirigida ao Exm. ministro e secretario d'estaclo 
dos negoci,os do ImpeTio, para subir á presença de 
Sua Magestado Imperürl, e resolver o mesmo augusto 
senhor, como lhe approuvesse, sobre a discrepancia 
referida; visto que o tempo urgia, e não era 
materia de lei geral; mas de mero regimento 
interno, e provisorio. Outro sim, resolveu o senado, 
ql).e isto mesmo communicasse eu a V. Ex., para 
ser presente á camara dos deputados. Deus guarde 
a V. Ex. Paço do senado, em 4 de Maio de 1826.
Visconde de Barbace1w.- Sr. Mano ei José de Souza 
França. '' 

Tendo o Sr. presidente offereeido a palavra 
aos Srs. que se propuzessem fazer observações 
sobre a materia ·ueste officio, levantou-se e 
disse 

O Sa. AurEIDA ll ÁLB UQUF:RQUE :-Sr. presidente, 
eu sou de opinião que a camara deve significar ao 
senado, que pela sua parte não póde approvar . a 
medida de se levar á presença de Sua Magestade 
Imperial um negocio, que ainda não teve a decisão 
de ambas as camaras, e que sendo um acto imper
feito não póde ainda receber a sancção imperial. 
Este meio, de que se servia o senado, não tem 
outro fim, senão o de procurar indirectamente, que 
seja sa:nccionado o seu proj ecto, independente da 
resolução desta camara. Porciuanto seja qual fôr a 
decisão que Sna MagestadP~ Imperial dér sobre a 
materia, vem o senado a conseguir a resolução de 
uma questão, que fez privativamente sua. A' vista 
do que, é o meu voto, que se lhe faça dizer, que 
de nenhuma maneira póde esta camara approvar, 

da sua parte, tal medida. Eu farei, se fórpreciso, nma 
indieação por cscripto. 

O Sn. VAsco:-;cÉr.Los :-0 senado, Sr . .presidente 
infringio manifestamente um dos artigos da consti
tniçito. Elle nos enviou o proj e c to do formularia 
para o recebimento de Sua Magestade Jmperial no 
dia da installação da assembléa: nós adoptárnos 
todos os artigos, e só o!Terecemos emenda a um 
d'entre tantos: rsto mesmo não foi concedido a esla 
camara. Porém se o senado achava que ero vantajoso 
ao imperio, que o seu . formula rio passassr sem a 
menor restricção, devia commuuicar a esta camara 
as suas razões antes de levar o negocio ao impera
dor. Sua 1\Jagestade Imperial pela constituiçào deve 
sance1onar, ou suspender as resoluções tomadas em 
ambas as camaras juntamente, mas na constituirão 
se não acha artigo algum, pelo qual possa o mesmo 
senhor decidir as questões, que se suseitcm en lre 
ellas. E' portanto a minha opinião, ·qu e devemos 
protes tar contra esta decisão da camara dos 
senadores, por ser contraria á constituição elo 
estado. 

O Sn.. SECRETARIO SouzA FRANÇA:- Sr. presidente, 
o senado faltou a um dos artigos da constitu ição: o 
senádo illudio-nos. A constituição drz qne não vilo 
á presença do imperador senão as reso luções de 
ambas as camaras. Tal proceder é um abuso contra 
a liberdade dos povos, estabelecida na consti
tuição . 

Se o regimento interno não deve ser submeltido 
ao imperador, como é que se Yai buscar uma 
decisão, que elle não pó de dar? Isto quer cliier 
indireetamen te qtie Sua Magestade Imperial tam o 
voto delibera tivo, qtwnclo a constituição declara, 
que só depois que ambas as -camaras convierem em 
uma proposta, scn\ esta submettida á sancçiio 
imperia l. E' então que Sua iVIagestado Imperia l póde 
concede-la ou nega-la : mas nunca decidir 
materias duvidadas e questionadas entre as ,:a
maras. 

Se o senado não quiz admitlir essa unica emenda 
que esta camara oiTereceu aos seus artigos, devia 
convida-la á reunião, que é o meio legitimado 
pela const itui ção; c não admittir este exped iente 
anti-constitucional, sem ao menos prevenir-nos, 
e procurar o nosso voto. Eis a razão, porque en 
digo que o' senado nos illudio; c porque me 
parece n1)cessaria a opposição desta camara a um 
procedim ento tão irregular, para que se niro 
admi llào abusos· perigosos, que pouco a pouco 
serviráõ de exemplo a outros abusos. 

O SR. iVlAIA:-Sr. presidente, parece-me muito 
justo que sustentemos sempre a dignidade desta 
camara. ( Apoictdos! Apoútdos!) parece -me muito 
justo que observemos, o que nella se decid ia 
por uma deliberação expressa : m« s nunca que 
se suscitem ideas odiosas, tendentes a destruit· 
a harmonia entre as duas camaras; e por isso 
não appr~vo o que tem dito o illnst re preopi
nante. 

O senado não nos illudio, nem esta é a sua 
intenção. O acto de illudir é de positiva maldade; 
e adm.ittirmos es te prinerpio, é pôrmos de sus
peito o senado, é julga-lo de más tenções: o que 
não devemos permittir. O senado tem tanto 
interesse pelo bem publico, como es ta camani. 
Sustentemos o que devemos, mas nada de suscitar 
odios. 

O SR. CLEJolE:'iTE PEREIRA:- Eu me conformG 
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em tudu com os princípios do nobre deputado. 
Nüo posso justiflc.ar a deliberação do senado, mas 
i~>uaJmente não quero que passe a expressão de 
que o senado nos illudio sendo certo •1ue aquella 
camara deltberou ant.es do tempo proprio, e que 
esta tinha direito de f<•zer a emenda, que otrereccu, 
o meio lesal, que se appresentava, era o da 
reunião. Logo que o senado preteri o este expediente 
e pedio a dccisao do imperador, sem nos consul
tar, infringio um dos artigos da constituição ; 
mas não enlendo, que assim o praticasse para nos 
enganar. 

O Sn. FM:-iÇ.\:-X i• o foi esse o sentido, em que 
tomei essa expressão: neru deve ser notado que 
no calor do discurso me escapasse uroa palavra. 
menos exacta. 

O Sn .. ü.m:lll.\ E A.r.uuQu•;nQUF. m:11ul.ou <i ml'~!l 
a sua indicação, que foi lida nestes termos' 

u P1·oponho que se faça significar ao senado, que 
esta camara não póde de maneira alc;uma appronu· 
a medida de se lcl'ar á sancc;ão 1mperial ac~s 
iwpedeitos, em que as duas camaras não tem ido 
de acordo. '' 

Alguns Sr,;. forão dt! parecer que eslll indicaç.'\o 
juttta ao officio foss\! remeltida a unm commissão 
nomeada ad hoc. Então pedio a palan·a, e orou pela 
maneira seguinte 

o SR .• hliEHH t At.llUQtit:li.QUE!- E' nccessario 
que nós l'CflJctamos seriamente sobre a autoridade 
que tem as duas camaras para fo.ze~ o regulamento 
du ceremon i ai do a c to da installa<,:.ão da assembléa; e 
sobre a que se arrogou o senado, decretando em 
um dos artigos, que nos apresentou, que tivessem, 
assento os officiucs-rnórcs da cnsa impcrilll 1i face 
da ua~ào representada pelo imperador, eas~uas cama
ras. Com esta concessão, c01\trao regimento daassem
btéa constiluinle, não tem fe~to menos do que legislar. 
Quanto pol'ém ;i permissão, que pretende dar ao 
imperador para poder fazer sentar a()S officiaes
môres da sua casa, acho até J\lllilo indecorosa a Sua 
Magest.adl! Imperial. Um imperante não recebe 
perntissões, senão da lei. E' preciso, pois, que 
sejamos Ormes nos nossos prmcipios. O senado 
de,·ia limitar-:re a tratar sómente do ceremonial 
da sessão imperial, o de nenhuma maneira intent~r 
fazer uma lei, para que parte da nação sej a privi
legiada e para a qual Yai por este modo buscar a 
sancção imperial, est.ando esta camara em diver
gencia, e ambas sem authoridade de legislar. 

O Sn. CEz,\nto DE. 1\IJn.ll'iD.\: - Sr. presidente, 
parece-me muito conveniente, que trabalhemos 
desde já por dissiparmos toda a suspeita de pre,·e
nídos ácerca das deliberações do senado: aliás a 
instituiciio das duas camaras, que deve considerar-se 
o meio de se depurar melhor o juizo de cada uma 
deltas, tornar-se-ha um estabelecimento destruidor 
do systema adoptado; porque á desharmonia de 
duas corporações, que trabalhão para o mesmo fim, 
não póde seguir-se outró resultado, senão o ele nos 
desvtarmos cada vez mais delle. Neste sentido eu 
teria logo a principio ndoprado o formularia, que o 
senado nos communitou, admittindo ácerca do 
art. 7•, quando nos não agradosse a emenda do 
Sr. Souza França; ou as dos Srs. Maia, e .Marcos 
Antonio .... 

(Os Srs. Vergueiro, l'asconce!los, e Te:ceira. de 
Gou.vêa. clamúrão á ordem·, di::cndo que aquel/~ 
'lll(lteriajá. eslt_:"'! . v_en~~a:J. _ _ • _ _ - · - -· -

O SR. CEZAuto DE MIR.HiD.\ (co~~. o.;;: ; : -Eu 
eston faUando na ordem; na ordem não estão ..... hon
rados deputados, que me interrompem, e não me 
deixão fallar. E' uecessario que nos entendamos, 
senhores; este nmtca devfl ser o modo de refutar 
argumentos: eu não fui para aqui mandado, para 
ser mudo; hei de fallar, q1tando me parecer que 
convem. Fica depois minha opinião sujeita á censura; 
c correccào de lodo~ os illustres membros desta 
camara, ·a quem muito respeito, e a cuja~ luzes 
cederei wntente, depois de convencido: mais hei 
de dizer primeiramente o que sinto. 

Sr. presidenter nós não estamos aqui para sus
tentar caprichos. Eu te1·ia, como já disse, adoptado 
logo a p~tncipio o fot·mulnrio, feito pelo sel\O.do, 
ainda com a.s emendas, que referi. Não se praticou 
assim põrque a maioria tlecidio o contrario, e a 
<JUestão tem progredido até áO ponto, em que éStá. 
Mas neste mesmo pon~, eu uão me opporia, antes 
c·onviria inteiramente com o senado, e ficaria. desde 
j<i terminada tal disputa a que acho indecoroso que 
esta camara tenha dado tão grande corpo. 

Não estamos, senhores, formando leis, porque a 
assembléa ainda não está inslallada; por agora faze· 
mos meras consultas sobro o modo, por que nos ha
\'eremos no acto da installação. I!:' por tanto o meu 
parecer que nos não upponhamos ás medidas toma
das neste caso pela camara dos senadores. 

O SI\. Ooumco ME~mEs:- Com este parecer eu 
não rue posso conformar. Se o nobre deputado julga 
indecoroso q11e esta camara dê tanto Yalor â ques
t.ão, cu me persuado que muito mais indecoroso é 
haver-se por duas vezes decidido por maioria con
sideravel de votos, que o regimento da o.ssembléa 
constituinte nos obriga como lei, e admittir-se já o 
contrario. 

O argumento, que acaba de expOr o nobre orad01·, 
de que'nós não ~odemos ainda tomar terminantes 
deliberações, é Igualmente applicavel ao senado. 
Este não cede: qual serlt o motivo, porque o have-
mosdefaz~e~r1? ______________________________ _ 

O Sn. CEURIO DE !llrll.INDA.: -Eu estou que a 
questão, de que se trata, não seja de grande monta; 
mas concedamos, que seja: falta-nos tempo para 
lon9as discussões ; a assembléa deve installar-se 
saboado, e não se podendo realisar este acto sem 
que estejamos conformes com o senado sobre o 
modo, como nos haveremos ootão, devemos estar 
promptos tendo adoptado uma formula. E' pois o 
meu parecer que não gastemos mais tempo em 
disputas li cerca do ceremonial,de que se trata: adop
temo-lo. Não proceda de nós, senhores, que se pr(lro
gue esta installação tão desejada pela naÇão em geral. 
(Apoi<ldo.) Nós não estamos aqui, Sr. presidente, 
torno a dizer, para sustentar caprichos. (ApoicuU!s.) 
não fomos para ar1ui mandados, para defendermos 
nossas prerogativas, mas para cu1darmos dos inte
resses da nação. (Apoiados.} 

O Sa. BAPTISTA PEREIIU: - Eu não me posso 
persuadir que a insta\lação da assembléa esteja de
pendente desta resolucã.o. Aquelle acto póde mui 
bem verificar-se, sem â decisão sobre o assento de 
uma 011 outra pessoa. Esta ma teria não deve ser tra
t.ada preliminarmente, tem o seu tempo competente 
depois de iot,alladas as cam,aras. 

O SR. V A5co.xCELL05: .;-O illustre. deputado qu~r 
que cedamos, por não ser conveniente que h~Ja 
divisão entre dous corpos, que trabalhão para o 

-mesmo fim. Ora o Sr. deputado tem sido presenteá 
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leitura dos pareceres da commissão, e ha de estar 
convencido de que temos observado a constituição, 
que deve ser a nossa guia, assim como o deve estar 
de que o senado a tem transgredido. Logo não sei 
porque deveremos autorisar esta transgressão. 

Diz o mesmo senhor, que a installação da assem
bléa deve ser sabbado. Não o sei; mas nem por isso 
dcve.remos deixar de tratar da ma teria, com a que lia 
madureza, que convem, e para que nos achamos 
reunidos. 

Diz mais, quo não devemos atear a desconfiança 
entre a~ duas corporações: mas bem se vê que a dos 
senadores é que a tem ateado. O senado toma 
deliberações contra a constituição, e sem usar do 
meio competente, qual o da reunião, nem consul
tar o voto desta camara, a quem trata sem a atten
cão devida, passa a levar o negocio á sancção de 
Sua Magestade Imperial. Logo quem é que dá 
origem á diüsão? 

O SR. VERGUEIRO: -Sr. Presidente, que nós não 
devemos ter antececlencias contra o senado, que nós 
não devemos semear desconfianças, que devemos 
emprega r todos os nossos esforços, a -fim de con
servar a harmonia entre ambas as camaras; não 
póde haver duvida. Mas deveremos nós conceder, 
concordar com a violacão da constitui cão ? Seremos 
nós tambem, á imitação do senado, violadores 
della ? 

Que o senado a tem violado duas vezes, e que esta 
é a terceira transgressão, parece que se não póde 
duvidar. Violou a primeira vez, rejeitando o regi
mento interno da assembléa constituinte, não o 
admittiJido como lei, depois de ter sido sanccionado 
por aquelle corpo legislativo, e pela constituição, 
como se tem demonstrado nesta camara, que uni
formemente o reconhece; e segue. Violou segnnda 
vez, substituindo um artigo, pelo qual se concede a 
particulares uma prerogativa contra a letra do regi
mento, e a pratica já usada entre nós: um privile
gio tal, ql1al é o de um cidadao poder sentar-se á 
face da representação na)::ional simbolizada na 
pessoa do imperador incorporado á asscmbléa geral. 
Ninguem ainda aqui duvidou, que a reforma da
quelles artigos regimentaes só poderá fazer-se depois 
de constiluido o corpo legislativo. Só depois ele ins
tallada a assembléa é que o senado póde tomar so
bre este ponto a iniciativa, que talvez tambem 
pertença ao poder executivo ; mas não é agora que 
se póde tratar de semelhante materia. Entretanto o 
senado. por um arbítrio seu concedeu este privilegio. 

Depois de assim o ter praticado, quer ainda sal
var-se por meio de terceira violação, qual é o de 
levar este seu arbitrio ao poder executivo, sem ser 
confirmado nesta camara, que nem ao menos foi 
para isso consultada. E nós deveremos estar cala
dos? Consistirá nisto a harmonia 'I Quando um 
viola a lei, violaremos todos? 

Conclúo pois que deveremos fazer todos os esfor
ços para conservar sempre a harmonia com a ca
mara dos senadores, mas nunca pelo meio da viola
ção da lei. 

O SR. SECRETARIO SouzA FRANCA: -Eu não teria 
fallado com tal vehemencia, se não estivesse firme 
nos mesmos princípios. Nunca votarei, para que esta 
camara viole a constituição, e as leis, ainda nos c a
sos mais insignificantes; porque dahi se deduzem 
exemplos mui perigosos para o 'futuro. Assim me 
dieta ,a minha razão, o amor que tenho á minha 

patria, e o desejo do ver nella estabelecida e conso
lidada a constituição. 

O SR. GoNÇALVES MAnTINS :-A camara dos depu
tados tem decidido, que o regimento interno da 
assembléa constituinte ·tem forca de lei: a camara 
dos senadores não a reconhece· como lei: qual será 
a autoridade capaz de resolver definitivamente se 
é ou não lei? O corpo legislativo ainda não existo. 
Assento pois que na falta deste Poder, que ainda 
não entrou em exercicio, nada prejudica que Sua 
Magestade Imperial decida o ponto cont.roverso. 

Dada a hora do meio-dia designada por Sua l\Ia
gestade Imperial para receber il dl:putacão da 
camü.ra, o Sr. presidente interrompeu a sessão, 
convidando os membros da deputação para pôr em 
prat1ca a sua m1ssão. 

Passado breve tempo, voltárão os mesmos se
nhores, e continuando a sessão, o Sr. monscnhor 
Pizarro, que desempenhára o cargo do orador da 
deputação, leu o disCllrso, que recitá r a na presonca 
ele Sua l\lagestade Imperial, cujé!letraóa segllintê: 

. << Scnhor.--Perante o throno augusto de V. M. 
Imperial, somos enviados pela illnstre camara dos 
deputados destinada á organisação legislativa deste 
imperio, com a união da camara senatoria, para 
participarmos a V . .\!. ImiJerial, não só a conclu
são elos seus tmhalhos preparatorios, lão necessa
rios, como indispensaveis iÍ. solemne instal\acão. da 
assembléa geral legislativa; mas para tambe'in ro
garmos á V. M. Imperial se digne com benigni
dade determinar a hora do dia, destinado já por V. 
M. Imperial, em que com a sua imperial presença, 
tem de fazer assaz memoravel na historia do Brazil 
o fastoso acto da abertura dos trabalhos encarrega
elos pela constituição do imperio do Brazil á mesma 
assembléa. 

"Os brazileiros, senhor, convencidos da !írmeza 
de caracter, e da mui distincta sabedoria de V. !\L 
Imperial, cujas qualidades reconhecem, congrega
dos agora pelo seus dignos e sabios depnlados, 
protestão a maior gratidão á um soberano, qne in
cessanlemon te se disYela por felicitai-os ; o sem 
hesitar um só momento, confiilo no goso do todos 
os bens sob o governo, e protecção paternal do V. 
M. Imperial. 

" Os factos bem notorios, o que tem occasionado 
tão graves oscillações no corpo político deste impe
rio, fazem certo, quanto o poderoso dedo do quem 
tudo dirije, e governa, visivelmente protege a 
marcha feliz dos seus negocias, e os livra dos esco
lhos maquinados pelos inimigos dacausa brazileira 
á fim de realizar o decretado nos altos conselho~ 
da Providencia Divina, dando ao povo elo Brazil um 
soberano, nue por suas virtudes mui particulares, 
e heroismo sem igual, soubesse engrandece-lo e 
tambern constitui-lo no numero das potenciad da 
primeira ordem. Tal foi, senhor, V. M. Imperial, a 
quem desejamos as maiores prosperidades para 
gloria d~ Brazil, e do povo delle; e como repre
sentantes seus, mmto nos comprazemos elo elevado 
timbre de ser fieis subditos de V. M. Imperial. » 

Tendo o nobre orador mandado á mesél este dis
curso, deu parte de como fàra a cleputaçào recebida 
bemgnamente por Sua Magestade Imperial, que 
em resposta d1ssora, que a demora da installacão 
ela assembléa fôra occasionada por circumstanêias 
occurentes, e que destinára o dia: de sabbado para 
aquelle acto na casa do senado ao meio-dia. 
- E como observárão alguns dos membros da depu-
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tação, que Sua Magestade Imperial havia explicado 
mais amplamente, disse. 

O SR. MONSENHDR PIZARRO :-Sr. Presidente, Sua 
Magestade Imperial accrescentou, que não fôra 
por culpa do governo, que se havia retardado a 
installacão da assemblea, como elle sempre m mto 
desejou : 

O SR. CLE1IENTE PEREIRA :-Sua Mi!gestade ainda 
disse mais, e creio que o mel!wr é que confiramos, 
e mandemos iJ. mesa. por escnpto a sua resposta. 

Assim se executou, e o Sr. secretario leu a res
posta, que fora redigida pelos membros da deputa
ção, na fórma segumto: 

" Não se tendo podido institllar a assembléa ge
ral no dia competente, como ou muito dezejava, o 
qne não foi por falta do _governo, que deu todas _as 
providencias que estavao ao seu alcance; o na o 
querendo demorar por mais _tempo a sua installa
ção, designo o dia de amanha ao mew-dw na casa 
do senado. " 

Então se levantou, e disse 
O Srr. TEIXEIRA DE GouvÊA:-Eu sou ele voto que· 

se mande escrever na acta, que a resposta de Sua 
Magestade Imperial foi recebida com muito espe
cial agrado. (Foi apoiado geralmente.) 

O SR. PRESIDENTE poz esta indicação a v o tôs, e 
foi approvacla unanimemente. 

A este tempo veiu á mesa, e foi lido pelo Sr. se
cretario o seguinte 

« OFFIC!O 
" lllm. e E:on .. Sr.- Envio a V. Ex. por copia, 

o decreto, pelo qual houve por bem ~ua Magestade 
o Imperador approvar a deltberaçao do senado 
sobre a .execuciio do art. 7' elo formularia da 
recepção ela sua augusta pessoa, no a c to da installa
ção solemne da assemblea legislativa, afim de que 
V. Ex. o leve ao conhecimento da camara dos de
putados. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 5 de Maio 
de 1826.- José Felician() Fernandes Pinháro.
Sr. Manoel José de Souza França. JJ 

Leu igualmente o seguinte 

« DECRETO 
« Di vorginclo em opinião a c amara elos senado

res e a dos deputados sobro a execucao elo ar
tigo 7° do formularia da recepção da minfia augusta 
pessoa no acto ela solemne installação ela assembléa 
legislativa, cuja materia subia á minha imperial 
decisào : E sendo ela minha privativa competencia 
regular a etiquêta, entre pessoas que fórmão o cor
tejo e esplendor do meu throno : Hei por bem, 
removendo duvidas, e incertezas, approvar a deli
beração tomada pelo senado, sobre o referido 
artigo 7°, devendo l.lürtanto collocar-se n~ centro 
da sala nos lugares indicados, os assentos para os 
officiaes-mores da coroa; e nesse acto determina
rei o que me approuver. José Feliciano Fernandes 
Pinheiro, do meu conselho, ministro e secretario de 
estado dos negocias do imperio, o tenha assim en
tendido, fazendo as competentes participações ás 
duas camaras. Paço do Rio de Janeiro, em 5 de 
Maio de 1826, quinto da independencia o do im pe
rio. -Com a rubrica de Sua Magestade o impe
rador.- José Feliciano Fernandes Pinheiro.
Está conforme. -Theodoro José Biancardi.>> -Ficou 
a camara inteirada. 

Immediatamente disse 

O SR. PRESIDENTE :-A camara fica certa .de 
qlfu a::nanhã é o dia da instaUação da assembléa. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA:- E' necessarie sa
ber-se, se devemos ir incorporados. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- A casa dos senadores 
amanhã é lambem nossa casa : julgo portanto que 
podemos lá ir, como vimos aqui. (Apoiado geral.) 

O SR. PRESIDENTE:- Segunda-feira será a pri
meira sessão ordinaria desta camara, e deve prin
cipiar ás 9 horas da manhã. 

O SR. CLE~IENTE PEREIRA :-Sr. presidente, re
queiro que V. Ex. proponha á votação, se devemos 
ir ao senado incorporados, ou cada um de per si; 
porque se o voto do Sr. Baptista Pereira foi apoiado, 
não foi comtt1clo decidido. 

O SR. PRESIDENTE: -Eu o proponho, posto que 
não era necessario, porque o pa1:ecer do Sr. Bap
tísta Pereira foi geralmente apoiado. 

Assim o praticou, e foi resolvido que os Srs. de
putados se dirigissem ao paço do senado da mesma 
maneira, por que os fazem para as sessões desta· 
camara. 

Levantou-se a sessão a uma hora da tarde. 

Sessão em S de maio de f 826 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

Havendo-se celebrado com a maior magnificencia 
a sessão solemne daabertur_a das camaras, no paço 
elo senachr,rro-ttiã·6··ae ·Maio de 1826, côrriã augusta 
presenca de Sua Magestade Imperial; preenchidos 
todos os a dos,\ e fornl.'!lLd.itdes da installação da 
assembléa geral legislativa, na foi'rJ:! .. L!llP.JllSS<\ná 
constituição âo imperíó .. ;. reuniTãõ-Se os Srs·. depu-· 
taclos na segunda-feira 8 do mesmo mez, pelas 9 
horas ela manhã, no salão privativo das suas sessões, 
a fim de darem logo principio aos trabal!"!os, que 
pela mesma constituição lhes são commettidos. 
"Feíta a chamada, acharão-se presentes 53 Srs. 

deputados, faltando o Srs. Lino Coutinho, e Araujo 
Vianna; e declarando o Sr. presidente aberta a 
sessão; foi lida e approvada a acta ela 7• e ultima 
sessão preparatoria. 

O SR. SECRETARIO SouzA FRANÇA declarou, que 
depois .de finda aquella sessão, a qual tivera lugar 
no dia 5 deste mez, recebêra os dois officios, que 
passou a ler, para serem presentes á camara, e são 
os seguintes. 

<< PRIMEIRO OFFICIO 

'' Illm. e Exm. Sr...:.. Havendo Sua Magestade 
Imperial designado o dia ele amanhà, para a aber
tura da assembléa geral no paço do senado, ao meio 
dia: resolveu o senado reunir-se ás dez horas e 
meia. O que tenho a honra de participar a V. Ex., 
para levar ao conhecimento da eamara dos depu
tados. Deus· guarde a V. Ex. Paço do senado, em 5 
de maio de 1826.- Visconde de Ba·tbacena.
Sr. Manoel José de Souza França.>>- Ficou a ca
mara inteirada. 

« SEGUNDO OFFICIO 

,, Illm. e Exm. Sr.- Tendo-me dirigido o ca
bildo de Montevideo o incluso officio de 18 de marco 
passado1 para servir ele dig~om~ ao deputado pela 
província Cisplatma D. Nicolao Herrera; cum-
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pre-rr..t<· remeue-lo a V. Ex_ para o levar ao coohe- Neste tempo comparceu oa sala o Sr. Araujo 
cimr•to da umara dos deputados. \'iaooa. 

Deos guarde a V. Ex. Paço, 'de 11aiode182~t- Seguio-se a nomeação de quatro secreta rios "pelo 
J.d Fdicia.n.o FerMndes Pinheiro. - Sr. ~lanoel mesmo meJtodo ue "Yot.a.cão; e em ultimo resultado 
José de Souu França. a- Ficou a camara inteirada, se achArão lendo a maioria 01 Sn. Souu. Franca 
e o diploma foi romeltido á commissão de poderes. com 49 votos, Ma.ia 42, Costa ~iar 31. e Ledo 

22 : os qllaes por isso fvrão declarados sooretarios 
A esta tempo aonunciou-se achar-se na antesala ordinarios. E {)orque na ordem su.bseq11ente obti-

dacamarao Sr. deputado-pela proviücia de S. l'aulo verão a maioria iOlmediata os Srs. Araujo Vianna, 
José Ricardo da Costa Aguiaa·; e sendo adJDHUdo, e Pires Ferreira, cada um com 9 votos, os pu.blico1• 
e reeebido á porta do salão pelos Sa-s. deputados S ·d ta · 1 •~ 
Teixeira de Gouvêa e Almeida e Albuquerque, no- 0 r. prosa ente como .secre r aos supp en ... s . 
meados ad hQC pelo Sr, presidente, na falta dos Srs. Os Srs. secretaries ordinuios totnã.rão o assento, 
secretaries ordinarios, prestou o juramento na forma qtie lhes competia, pela ordem da sua nomeação ; 
d I · to e achando-se assim composta. a mesa, ponderou o 
a 

61
• e mou assento. Sr. presidente a necessidade de se proceder á elei-

Eo!Ao ped.io a palavra, e disse ção dos membros, que devião formar as. diversas 
O SR. 8E&No\\\DO CA.li.!'!EI&O:-Sr. }!residente, eu commissões permanentes da camara convidando-i! 

recebi do senado da camara desta c•dade um no•o P'ra ~rosoguir oo me.o;ino lllethodo de votação por 
diploma, no qual soU: considerado como deputado escrutmio; e propondo primeiramente a nomeacão 
supplente por esta provinci.a; e11 o ma~do ã mesa de clois membros, que com o mesmo Sr. presidente, 
a fim de ter o destmo, qlie a camara entender e os Srs. dois primeiros secretaries, houvesseBl de 
da~lbe. cornpôr a r.ommissão de policia interna, na fórma · 

O Sa. CtmHo\ B.\BOS.\ declarou igualmente haver do regimento, forão eleitos os Srs. Teixeira de Gou- -
recebido o diploma de deputado ordinario pela vêa com Z7 votos, e Cuslodio Dias com 22. 
ruosma província: ambos os Srs. os remetU!rão á Teve immediato lu,.ar ., com:nissão da reda.cção 
mesa; e. foi resolvido, que a com missão de poderes do diario, para a qual forào eleitos os Srs. Araujt• 
interpozesse sobre eUes o ~u parecer. Vianna com 40 votos. Odorico Mendes com 27; <> 

lmmediatarnente se levanlou, e disse porque a maiorin immediat.a de 18 votos se decla-
0 SI\. CEutuo DI!. ~tuvNnA :-Sr. presidcnlt', cu r<ira igulllmonte pelos Srs. Cunha llarbosa,, e Clc

não assis~i á missa do Espiri\o-San\.o, que se ce· mente Pereira, recorreu·se lt sorte, pela qual 
lebrou no dia 5 deste moz, nem prestei o juramento teve o primeiro a preferençill. 
solemne, a quo sou obrigado : julgo portanto·do meu Teudo-s., de continuar na nomeação das outras 
dever assim o declarar a esta camara, para quo me commissões, e divagando os pareceres sobre as 
admitta.a cumprir este acto religioso. quo pelo seu objoc\.o de ... 'erião prec~:ler na ordem 

Em eon!'Cquencia desta declaração, que foi geral- da· Totação, mereceu geral .1pprovação o voto; que 
mente bein acolhida, o Sr. presidente admittio o ex pendeu pela maneira seguinte: 
illustte deputado a prestar juramento. o SR. VuçueaRÔ :-Como seja impossiTel que 

Em seguida, dis~e hoje se nQmeiem todas as~o1~1mi.ssões, qu~ se de v em 
O SR. CosTA AGUU!l:-- Posto que esta camara formar no ·o d.esta camara1 e se haja por Isso .de 

tivesse deliberado e ue eu to · , ar a precedencia áquell\'-s, q~e pela natureza~~ 
. o apresentar diploma, todavia, como objccto.~ se fazem desdeja mutto rccommendave1s, 

este me foi agora eniregue (não sei porque vial eu e até nccessarias, assento que nenhuma ~erece 
o remetto á mesa. a fim de ser gu~ado no archtvo. agora mllior atteoção, do que a do reglDlont.o 
-Foi posto scbre a meu. . . intorno. ·que deve apresentar quanto antes os seus 

O Sa. SECRET.\IUO Sou1..A FRA!fÇA:-Eu creio, que traba.lhos á deliberação da camara. E por isso a 
deve ser enviado ácommissãode poderes, igualmente· julgo preferível na or~!lm da votação. sendo o meu 
com os ma\s.- Assim se resolveu. parecer, que seja composta de 3 membros. 

Disse enlào o Sr. presidente, que d~':endo a ca- o SR. Onostco ME.lfDIS :-Eu me confonno com 
mar_a ~ntra: quanto a~tes_. no exercacao de ~uas 0 nobre preopinante, tendo só:nente a accres
attnbulç.ões, hnha.o pnmeno lugar nesta ses!=ao a centar que 0 Sr. Maia deveri ser contemplado 
nomeaÇão do presidente, e mais. membros, <JUe d11- para :,m dos membros de'õta. comuüssào, -visto 

h"iio formar a mesa, em conform!dad~ do regam~nto haver já apresentado nesta camara um projecto, 
- interno; e como para. t~l fit!) s~ hav1a de prataoar que ordenAra, e que já é trabalho vencido.' 
a votaçao por e~rutlmo, convadava. a Cl!mara, a 0 SR. Cosu AGUHI\ :- Eu acho muito limitado o 
que por acclamaçao elegesse de seu selo dou; escru- .numet.o de 3 membros pat:a e~ta. commissão, p~r
t.a.do~s. . .,_, que a materia, que lhe pertence tratar, é mwto 

Assam !õ6 proced~u. e forio el:ntos os Srs. mwa, COmJllicada 0 difBcil. 0 regimento da assembMa 
e Ledo, gue tomárao asse?to na mes.a . . . _ constitllinte, que tem de ser por clla revisto, 
Pro~z ·logo o Sr. p~sld~nte á pnmena votaçao contém artigo~, que forãoapprovados, outros e.men-

o .ProVImento da. l1TeS1dem:.1a da ~mau : e te«~- dados, e outros finalmente supprimidos; de sorte 
lhidos, e ap~dos os 'Votos, _ f~1 o mesmo Sr. quo necessariamente ha de dar um lrab.1 lho con!i-
d9clnrado presidente, ·Jk!lll ma1ona absoluta d~ 35 deravel. · 
votos. - 0 S v · E d' · sã Passou-se á votação para o lugar de vice-presi- 1\. P.J\ÇV&lJ\0:- u tSSe IJllB a comm1s o 
dente, e correndo o escrutínio, obtiverão a maioria dev!l se.r de 3 membros_, entendendo que as corP._o
relativa os Srs. Pizarrode 15 votos, e Verg11eiro de raçoes, quanto menos numerosas, _melhores sao, 
11; pelo que entrando ambos em nóvoescru\inio, de- pela regra de que as gran~es maiJ~mas se ll)ovcm 
cidi~ a ma ioria absoluta de Si votos a faTor do com menos presteza. Detna1s ou quuera que a~ten
primeiro, que por ÍS$0 foi declrado vice-presidente.: des...ctemM~ fa\\a, que por ou \~rnosdeçompanheltOS, ., -
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que á medida que forem r.hogando, poderãõ ir aug
ment.and.o o numero dos membros de cada .uma. 

Õ S11. PRI.SIDKNTB propoz á votaÇão, se a com
missão-do regimento interno deveria ser composta 

de 3 ou 5 votos, resolveu-se pelo numero menor; 
e forão em seguida nomeados para ella os Srs. 
;\laia com 49 voto~. Vergueiro com 32, e Costa 
Aguiar com 23. 

Então lembrou o Sr. Vergueiro, que antes de se 
entrar na nomeacão das outras commissões, tinha 
lugar o tratar~· do voto de graças. que p~la in~ 
laUacão da a~sembléa, e na l órma, do. regJmento 
interno, devia ser dedicado a Sua Magestade Impe
rial por uma deputação especial desta cama ri!; 
propondo ao mesmo tempo que se nomeasse uma 

lj!ommissão par~. orga_nisar a oração, q~e por tal 
.-"J motivo se dev1a rec1tar em resposta a falia do 

throno : accre~ntando que este methodo lhe pa
recia o mais· facil, e breve. E tendo por esta. occa
sião {aliado al~ns senhores, C~!jos discursos ~ão pu
derão ~er colhSJdos pelos tach1graphos; ped1o a pa-
laHa, e disse · 
· O SR. TEt:utlkA DE Gouvu:- Sr. presid•mle, e u 
creio que antes de se tratar da oração de graças, e 
da commissão, de qull se lembrou o Sr. Vergneiro, 
para a redigir, deve entrar em disc115osão a mocão, 
que o mesmo senhor fez para o l'Oto de agradeci-. 
mento ao tbrono, que ainda não se acha approvado 

_J~;u~amara...E' ro depois d e decidido _este-p~eiro 
ponto, qu·t" poderemos entrar na mdagaçao do 
melhor meio de executar' a deliberação da camara, 
no caso de passar a moção de graças: e ainda nessa 
hr.pothese, éu não approvarei a crcação da Com
missão, que propõe o mesmo illustre·orador, como 
um meio mais facil, e breve; nem exigirei, qlle o 
discurso, que se houver de dirigh· ao throno, entre 
antecipadamente em discussão. A oraçãQ dt: graças. 
ao throno, pelo acto da abertura das camaras, é 
obra privat1va do orador da deputação, para tal 
ftm destinada, de accordo com os membros, que a 
compõe: da lllesma f · · s 

as occasiôes, em. que por outros motivos~ envião 
deputaç~es "?imperador, s_em que se t enha julgado 
necessana dJscussi\o antectpada sobre a es:prçssão 

dos votos da camara. · . 
o Sll . YEI\GUEIRO: - A. . votação de graças ao 

throno pela installação da ãssembléa. não é motivo 
de uma nova moção, .pois está determinada em uin 
dos artigos do regimento: e portapto nem ·póde en
trar em discussão, nem depende da app.rovacão da 
camara. E' por isso que eu a não prepuz' como 
uma indicaçao minha; mas lembrei simplesmente 
como uma obrigação nossa. A minha proposição 
tende sómente a adoptar-se o meio de uma cpm
mis!!ão para ordenar o discurso, que deve ser diri
gido ao throno por este especial motivo: discurso 
de grande consectueucía, e que nll.o deve ser con
fundido com os que fazem o objecto de outras mis-. 
sões de menos impor1.aocia; pois nelle sees:primem 
não só os votos .de gratidão pela abertura do corvo 
legislat;vo, mas tarollem os seDtimentos da camara 
em relação á falia do throno. 

Concluo pois oi.o ser necessaria discus!!io· st>bre 
a votação de graças, mas sim sobre a oracão, que 
a et.pnmir: e que a marcha ·mais abre dada e sim
ples, ~ a da com.missão, que propuz. 

O SR. TE•u•u DE GouvtA :-A discordancia da 
· ·opinião dÕ nobre orador nasce da dinrsa maneira. 

porque entende O artigO do regimento: ~U estO\ . 
bem certo da letfa deste artigo : por ell•·não se 
conclue a necessidade rigorosa da Yotação de IJ'a~ 
ao l.hrono pelo motivo da installaçio da essemb a, 
independentemente da approYação _da ~ara. 
quê alli se determina f:, que entre os pnmeuos 
obejectos, que se oflereeerem á deliberação, depois 
da abertura do congresso legislativo, tenha tium 
distincto lugar a p. roposição de graças: não p~ra 
serem votai!as immediaiamente, e sem discuSllao, 
mas sim mediante uma previa deliberação. Eis a 
razão, em que me fundo para exigir a approva~o 
da camara. ao ·voto de gracas, antes de se lratar dos 
meios de o expressar ao tfirono. 

O S11. Vn,uauao :-Eu leio outra Ye& o regimenl<> 
(lw). E' para se dar esecut.ão ao que aqui se diz, 
que eu requeiro· uma commissão . 

(0 illuslf'e deputado continuou (1. (allar 11108 nõo 
(oi otwifk.) . 

O 811 • .A..r.•EIDA E AnuounouE :-Sr. presidente, 
eu oio sei como pó~e entrar em discussao ~m di~ 
curso oratorio : ate parece-me que é o rue1o ma1s 
proprio, para que elle nunca se ultime. Todos hão 
de r equerer forma-lo ao seu modo : multiplicão-se 
as emendas : Lu do se confunde, e nada por fim ap-
parece. (Apoiado f Apoiado J) - .. 

Achando-se a materia sumci~ntemenLe discutid'. 
propoz o Sr. pres!den!e á_camara. se...s~evião
"otar graça!! ao tbrono, e resolTeu-se qu~ sttn; e 
immediata111ente pedindo a palavra, disse : 

O Sf\. stCIU!T.U!.IO Sot!ll Fu!CÇo\. :~Sr. presidente, 
é necessario, que se consulte a camara, .se a com
missão proposta deve ser encarregada (Se organisar 
o discurso inteire, ou apresentar mera~nente as 
bases. Eu me declaro por este ultimo parecer, pois 
além du ra1:ões já expandidas pelos illustres mem
bros _desta cama:I;•• acho que a '?rganisação, sendo 
uma parte ]>ropr1amente orator•a, deve pertencer 
ao membro da deputação. que for eleiLo para tal 
fim. 

O Sa. TEIXEIRA DE GouvtA : (Não f~ out•icto 
pelos tachygraphos.) 

Propoz então o Sr. presidente, se se devia nomear 
a commissão indicada.-Vence11-se que sim. 

Se esta eommissão seria destinada a org11nisar 
todo o discurso, Gll tão sómente as bases.-De
cidio-se pelo ultimo puecer. 

E l ogo correndo o escrutino~ forão publicados 
membros da commissão approvada os. Srs. Cunha 
Barbosa com 32 To tos, Verguéiro com 29, e Ledo com 
18: ·aos quaes convidou o Sr. presiden.~ a apresen
tarem os sens trabalhos· até as lO· horas da manhã 
do dia immediato . · 

A este tempo veio á mesa, e foi lido pelo S~. 
secretario Souu França o segwnte :. 

~ OI'FJCIO 

" lllm. e Exm. Sr.-Tenho a honra de remetter 
a V. Ex. uma c6pia authenticada falla do thro"!)o. · 
Deus guarde a V. Ex. Paço do senado, em 8de Maio 
de 18216.- Viuot~de rlG Barbactfla.-Sr. Manoel 
1osé de Souza França. • 
« FALLA QOJ!._StJA •AGESTADE O IKP&IIU.DOt. PP.Oli"UlfCIOU 
. !'lo\. C.I.IIAilA DOS SIUC.&bOillBS, .MO DIA 6 DE MAio DE 

1826, lU ABEBTUJIA Do\ !SS..atiA IUCIO!UL . 

« Augustos, e dignissfmo~ representantes ·da 
·naçio brarileira.-Pela segunda vez-tenho o prazer 
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SESSÃO . EM 8 DE MAIO DE 1826 !7 
de apresentar-me. enlre Yó~o, abrindo a assembléa 
nacional. Sinto infinito que ella se não abrisse no 
dia marcado pela constituição,' depois do governQ 
ter concorrido da sua pule quanto pGde, para que 
a lei não fosse po5tergada. Em doze de Novembro 
de mil oitocentos e vinte e tres, dissohi a as
sembléa constituinte, bem a meu pe:zar, e por mo
&iYos .que Tos não são desconhecidos. 

« Prometti ao mesmo tempo Ulll projecto de 
constituição ; est.e foi acceito e jura~o, e hoje é a 
constituição política, que rege esto imperio, e em 
virtude da qual se ach~ .reunida esta assembléa. A 
harmonia que se póde desejar entre os pod~res 
politicos, &ransluz nes~ constituição do melhor 
modo possível. Todo o imperio está tranquillo, 
es;cepLo a provincia Cisplatina. . . 

« A continuação deste socego, a·oecess1dade do 
systema constilu.cional, c o empenho que eu tenho, 
que o imperio seja regido per elle~ instào á. que haja 
tal b"rmonia entre o senado e a casa dos depútadus, 
entre esta, e aquelle, e entre o governo, e ambas as 
camaras, que faça com que todos. se capacitem, que 
as revoluções não provém do systema; mas sim 
d'aquelles que á ~om"brà dell.e buscão pôr em pratica 
os seu's fins particulares. · 

« A província Cisplatina é a unica que não está 
em socego, coma já disse, pois homens ingratos, 
e que muito devião ao Bruil contra e . ·-- 7' 
..,.8 , · se ac a.o apota os pe !>" goYemo de 
Buenos-Apes actualmenteem luta·contra nós. A 
honra ~actona' exig~ !(Ue se su~tente. a provi~cia 
Cisplatma, po1s estt JUrada a mtegodade do un-
perio. . · ' . . 

« A independencia do Brazil, foi reconhecida por 
meu augusto pai o senhor D. ]Dão VI de gloriosa 
memoria, em o. dia quinze de Novembro do anno 
proximo passado, seguirão-se a Austria, a In
glaterra, a Suecia, e a França, tendo-o sido já 
muito antes pelos _Estados-Unidos d'Ameriea. 

« No dia 24 de Abril do anno corrente 
m arque e meu augusto pai o senhor 

D. João VI, para Podugal,recebo ain.fausta, e inopi
nada noticia da sua morte : uma dõr pungente se 
apodera do meu coração; o plano, qne devia se
guir, achando-me, quando menos o esperava, le
gitimo rei de Portugal, Alga"es, e seu.:; deminio~, 
se me apresen~ repentipamente; . ora a dõr, ora o 
dever occupãõ o meu e5pirito ; mas pondo tudo de 
parte, ólho aos interesses do Brazil, attendo á minhá 
palavra, quero sustentar minha honra, e delibero, 
que devia felicitar Portugal, e que me er~ ~nde-
coroso não o fazer. • . 

« Qual seria á amicção, que atormentaria 11,1inba 
alma buscândo um meio de fel.ici~ ~ nação por
tugueza, não otfendendo a ·br~1lerra, e de as se
parar (a RUar de já separadas) para nunca mais se 
poderem unir! Confirmei em Portugal a ~:e~;:enciat 
que meu pai · havia creado; dei uma amniP'-ta ; det 
uma constituição ; abdiqilei, e cedi de todos os in
disputaveis, e inauferiveis direitos, que ti~ha á 
corôa da monarclúa portugue:za, · e soberania .d'a
queUes· reinos na pessôa da minba muito amada, e 
queridlt. filha a princeza .D. Maria da Gloria, hoJe 
rainha d!rPortugaJ, n; Maria 11. E' o que cumprJa 
fazer a · bem dà minha honra e· do Brazil. 

·• Agou conheç!o (como j á' de"f"iào co~ecer) 
alguns brazileirosainda incredulos. que" o. interesse 
pelo Bruil, e o amór da sua .independêacia é tão 
forte em·mim;que abdiquei • cora. da mQnarchia 
portugueza, que me pertencia por direito indis-

putavel, s6 porque para o futuro poderia com
promeUer os , intersses do mesmo Brazil, do qual 
sou defensor perpetuo. 

« Devo merecer-vos summo cuidado a educacão 
da mocidade de ambos os sexos; a fazenda publiCa, 
todos os mais estabelecimentos publicos, e pri
meiramente a factura de leis regulamentares, assim 
como a abolição de ouLras directamente opposus 
á constituiç.ão ; para por esta nos podermos guiar. 
e regular exactamente, 

« A mór parte dos senadores, e deputados, que 
compõe esta assembléa, bem lembrados devem 
estar dos males, que algumas nações têm sofrrido, 
provenientes da fall4 .de respeito devido As auto
ridades cons_tituidas, quando estas são atacadas, e 
menoscabadas, am vez de serem accusadas, e 
processadas conforme é de lei, _e de justiça uni
versal. Bem sei qul:l estas minhas reflexões'nlo 
são oeces5arias.A esta assembléa, composta de tõ.o 
dignos senadores, e deputados ; mas servem a Sll
risfazer o zelo, amor, e interesse que realmente 
tenho ao i_mperio do BraziT, e pala es;ecução da 
constituição. Muito mais teria a recommendar-vos; 
mas parece-me não o dever fazer. - hrrEIIADOR 
COI'ISTtrUCION.t.L E DEP F.IISOR PI!I\PRTUO DO BJUZIL.
Está. conforme.--Visconde de Bnrbnctna. ,,_J:<'icou 
a camara inteirada. 

ora e se u tunar a ses~àu, pedio a 
palana e disse 

O SR. Mucos .ANto:octo :·-Sr. presidente, eu 
requeiro que V. Ex. haja de indicar a ordem do. 
dia do amanhã. 

O SR: PwtDENTE :-Entra na ordem da sessão 
SEjguin·to, primeiramente a discussão sobre as bases, 
que apresentar a commissâo ho. pouco creada.; de
pois a continuação da nomeação d~s commissões. 

O SR. PIRES FERREIRA :-Seria util que so in
d~casse, quaes são as commissões, que ainila se 

O Sa. CÓsr.t. AourAR :-Temos a crear ainda 
muitas commissões: temos a commissão de consti
tui~o, de legislação, de guerra e marinha, esta.
tishca, instrucção publica, colonisação, o muitas 
outras. E, como o r egimento ainda não está im
presso, os senhores que sobre esta ma teria tiverem 
alguma. duvid.a, podem recorrer ao arehivo desta. 
camara, ou á secretaria. . 

O SR. PR.ESIDEm assignou as lO horas da manhã 
para a seguinte reunião; e lel'anlou a sessão ãs 2 
horas da tarde.-Manoel José 'deSau::a Franç~ .. 

RESOLUÇOES DA CAMARA . 
lllm, e Exm. Sr.-Participo a V. Ex. que na 

primeira seiiSàoordinaria da cam.ara dos dP.put.ados, 
que teve hoje lugar, se procedeu á nomeação de 
presidente, e secretaries; e forão ele!tos para pre
sidente, o Sr. deputado Luiz Pereira da Nobrega de 
Souza Coutinho, e para secretarias, segundo a ordem 
da maioria da votação respectiva, eu, e os Srs. de
putados José Antonio da Siln :Maia1. JO!Ié R;cardo 
ild Costa Aguiar e Joaquim GonçalvesLeclo; ficando 
o primeiro encarredado.da correspondancia omcia~· 
conforme o regimenta iniemo da assembléa cons
tituinte, q~~ trabalhos da camara . ...:.....Deus 
guarde a V. Ex. Paço da camara dos deputados, em 
8 de Maio de 1826.-Mat~oel José lk S9Ú=aFraft~. 
-Sr. Visconde de Barbacena. = 
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SESSÃO EM 9 DE )IAJO DE ·1826 

.Na mestna conrormidadé e data se expedio of6cio 
ao Exm. mini~tro c secretario de estado dos ne
gocios .t~ imperio. · 

Seado de 9 de )(aJo dfl « 8!!8 

PI\KSIDliliCIA DO SR. PEREIR~ IH ~OBilEQ.( 

is 10 horas da manhã procedendo-se á chamada, 
., achando-se presentes 55 Srs. deputados, declarou 
o Sr. presidente aberta a sessão , e o Sr. ser.reta
do Souza França leu a acta da antoccdeute que 
foi appro,•ada. · ' 

Annunciou-se que o Sr. Lino Coutinho, depu
l:ldo p2la pro"incia da Bahia, so achava á porta do 
salão; e porque já anl~ciorment.e se havia exami
uad~ .o seu di.ploma, q_ue se achou conforme, foi 
logo mtrodu:udo pelos :srs. sccc~tarios Co5ta Aguiu 
o Ledo; prestou o juramento nas mãos do Sr. pre
:!idcnte, e tomou assento. 
OS~. LEno.como relator dacommissão especial 

nomeada para propor as base:; do voto de graças, 
q·~~ es~a. cam<lra de,·e en,•i:tr ao tbrono, leu .o se
J.lUIDtP. 

teresse é para a nação brazileira a abdica~o gene
rosa, e expontan~, qu_e Sua Magestade J~perial 
acaba de ~az~rda avtta corôa portugueza, não Julgou 
a proposato comprebender no presente voto de 
graças, as que se deTem render a Sua }(ageslÁde 
lmper1al por este magnífico aet.o de !!Ull politica 
propondo a .esta camara, que ella faca o objecto de 
urna deputação solemne, e especial. -

• E porque a commissão o1Terece como uma das 
ba~ do presente voto as expressões de magoa c 
sentamento J>ela morte de Sua Magestade Fidelís
sima, loma daqui argumento para. propclr tambem 
a esta l',.amara, 'IUe se acompanhe no luto a Sua Ma
gestade Imperial. Paço da camara dos deputa
dos,~ de .Maio de.l826.-lo~UJUim Gonçalves úrJo. 
- l\1colau ·Peretra de Campos l'r.rguei1·o.- Ja
nuario da Cunlia Barbosa. » 

Concluído a leitllta, ofl'ereccu o Sr. · presidente 
esta ma teria á discussão da camara; e como adver• 
tisse o Sr. Ledo, que o parecer era distincto em 
duas partes principaes, contendo a 1• propriamente 
as b~ses da Oração de graças ao throno pelo acto da 
abertura das c.:tmaras, a que Sua .Mag~stade Jm~
rial, se dignará honrar com a sua presença c a 2• 
o voto da comrnissão, para que fosse rese~vada a 
uma. deputaç~o cspecaal a expressão do agradeci-

" PARECER mento da camara á f>Cnerosa abdicação da corôa de 
" ~4.. couuuissão no~emla para propor as bases Portugal; pelo que Julgava o nobre orador que cada 

ti~ ~llscurso gratulalO~;"IO, q••e esta camara d '" ·- um destes dc,·cria ser tratado separàda· 
ril{ir a S~ pe a w stallacão men e, ouve I ugar a um prévio, mas breve debate 

-;-"~bléã geral fcgislatlva, é de parecer: . • em que fallárão ' 
" l. o Que o diSl~urso deve conter congratulacão O Sa. Cusroo1o Dus :-Eu creio que a primeira 

pelo solemne a c to da a bertura da mesma assemblea propos~a, que o Sr · presi•:lente deve fuer a esta ca
honrado c<iin su01 imperial presença. ' mara, e-Se o parecer entra em discussão em todos 

« 2.• Agradecimento por haver promovido, coolo os seus artigos inilistinctamente, ou se cada um 
os po':os deseja vão. o ~ystema monarchico- repre- delles ha de ser lratado em separado. · 
sentah\"o, e o estabelecimento de uma const.iluicão, O 811.. Duo\&TE SILVA :- Parece-me que o melhor 
que rocp~hcr.o delegações lia nação, todos os pÕde- methodo é propõr artigo por artigo. 
rcs pohhc()s, e muplamenle garante os direitos do · O Sa. SECRETARIO SouzA F114NC.A:-O parecer da 
cidadão brazileiro. ~ommissão ê individuo, e ~owo td o Sr. presidente 

" 3.• Promessa solemne desta r.amara de sus- o ofl'ereceu á discu~são. 
-te~ a har!non!a ~om :0. senado, c o . governo, O S•. DuARTE SJLV.(:- Porém ainda oão estA 
~n~~ -por gula a m~:10lalultdade da constttuiç.i.o, e vencido, se esta discussão deverâ ser. sobre todas as 

" 4.o Ga·l\cas pela tranquillidade interna· do im- S!faS partes conjunctamente, ou dividida pelos ar-
perio, reconhecido fructo da energia, e vig.ilanc i<t. t!gos. · 
do Sua Magestadc Jmperial, e bem assim por haver O Sa. CusTODIO Dus :-Sr. presidente, esta ma-
conseguido o fim das cont-estações com a ex-metro- teria nã? ~óde ser discutida .em globo, mas sim em · 
polc, donde resllltou o reconhecimento da nos~a partes dJstmctas: o methodo analítico neste caso é 
indep~ndencia, pelas po~encias da F.uropa que es- o preferivel. • · · 
pera mo por este a elo, DíiO esperado pelos hlt:tdos; l>ropoz llnt.ão o Sr. presidenle á votação se a dis
l'nidos d'America. · cussão devia versar indistinctamente sobre todas 

" 5.• Expres~ÕC$ de ruagonl c justo l'entimeuiQ as bases, q·uc_se ~~ntinhão na primeira parte do pa- . 
p:'!a morte de Slla. Ma:;estade l!idelissima.. recer, como md1cara o Sr. Ledo, ou se devia pra-

" 6. o J>rote::l.os da firme rcsolnção, em que está ticar-i;e a subdivisão por artigos.- Vencell-se pela 
a catMra dos dcpul:ldos, de empenhar os seus mais moção do Sr. Ledo; e procedendo-se em conformi-. 
desvelados esforços, para fazer as leis, qu~ f\lais dade, pedio a palavra, e disse .. 
facil rle-vcrn tornar o anda mento da constituil'l!O e O SR. SRCRETAnr:> SouzA FnAN~A :- Visto que a 
mais rapido 'l progresso da felicidade publica;" b;m commissão propõe, que seja mottl"O de uma depu· 
•:o mo de manter o decoro, e respeito devido ás tação espec1al a e~pressão de gracas ao th~:ono pela 
autoridades constituídas; c fazea· e1Tectiva a sua in- abdicação da corôa de Portugal, "proronho que se 
,ispensa<rcl t~sponsablli<tade. reserve para e~sa occasião a manifestação dos sen-

« 7.0• Agradet:imento pela ·honrosa. confian<·a timentos de magoa. pela morte de Sua Magesiade 
que Sua ;,jagcstade lmper1allaz da caruara, a qüai Fidelissima; separa.ndo-se assim este a!'sUlOpto d.a
t<lm no mais alto grão de apreço o zelo, amor. e q~ell_e, que f01z o objccto printivo da presente 
interesse, que Sua Magestad~ Imperial ostenta. pussao. . · • · ·-·' 

. pe~~- l!i!S,jp braziloiraí· c-pela- exêcuÇãõ ·da consti- O 811. C~11" B.\IIBOS.\ :- O que di% o illustre 
t1uçao. . • _ · preopinaote, parece não concordar coru a intenção 

.. A r.onupi!õ,;.1o I'CC<mh!!cendo de qlmo snbido in- da. comm\t;são, quando propôz que uma deputação 
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especial !os~ encarregada de pátentear a Sua 1\la- da guerra do Sul, direi q~e a commissão, para 
gestade Imperial a gratidão desta camara pela ab- pensrtr de outro modo, teve d•1as razõe;; princípaes 
dicação da corôa de Por~ugal; pois para assim pro- em que se fundasse: 1•, ser o negocio desta l)ruerr~ 
ceder, a commissão foi só guiada l'elo principio de puramente das at\ribuições do e~tecutivo indepen
que esse acto verdadeiramente pohtico de Sua Ma- ~ente da ~ss~bléa; 2•, ~ão poder esta caJpara ter 
gestade Imperial, e de tanto interesse nacional, 1ngercnc1a naquella mater1a, se não quando fõr para 
devia merecer desta camara um reconhecimento isso requerida, afim de susl.P.I)I.ar a honra na-
distincto, e um particular voto de prazer, separado ciooal. · 
inteiramen\e de qualquer motivo de ~ôr e pena. O Sll. LJNO Counxno:- O honrado membro não 

O SR. sECRET&aiO Souu. FllA:O.ÇA :- Eu considero me ~ercebeu. Eu não disset nem quero que -se tomem 
a materia por ditTerente fórma, e por· issQ me apárto medl~as para a execução oa guer~. nem opinei que 
neste ponto do parecer da commissão. Eu contem- no discurso se declarasse ser da honra da nação 
pio a abdicação da corôa de Por~ugal como -uma que ella continuasse. Eu disse sómcnle que se 
consequencia da morle de Sua Magestade Fidelis- 'devia fa\lar em geral a este respeito. Sua Mages
sima, quando o ac~o da installação da assembléa é tad~ _Imperial disse que esta gucr~;a era da honra 
puramente nacional, e não tem conne~tão alguma naclOnal, e que da sua parle tinha empregado todos 
com aquelle acontecimento . . · · os esforços para manter a integridade e honra do 

O Imperio: parece pois que a. camara deve dizer-
. SR. CuNHA BARBOSA:- Quando a commissão ao throno, que em!Jregará todos os cuidados e es-
propõe expressar a Sua Magestade Imperial os sen- !Or\.OS para que a na~ão não soíl'ra quebra ou mingua 
timcntos desta camara pelo fallecimento do Sr. na sua honro. lst:> c muito ditTerente da ingerencia 
D. João VI trata de desempenhar o que lhe incum- no poder executivo. 
bia sobre a conveniente resposta aos artigos da 
falia do throno; por ser este um dos fins, a que se 6 SR. SECRETARIO SouzA Fan-cA : - (Ncio {oi 
dci;tina a deputação. Quanto porém ao que diz o il- otwUio pelos tach.igraphos.) . • 
lustre deputado, contemplando a ab.dica<;.ão da corôa O Sn. L1:so CouTJ:o.uo:- Peço a palavra .. .. 
de Portug~l cdmo uma consequen~a. da morte ~o O Sa. sEcnET.\1\IO Souu FM:o.r.A. (interrvmpen-
S,r. U. Jono V~; nego. ~l proposrçao: porque ]á dos):-Eup~Q..li,..O.rdem, SJ:.._presidcntc,o.illustre -
d n~tes pertenC!& de dtr6lt~ a S.~. Mage~ta~~ lm7" ·dey}ita~O Já!-Cm·fal\a.do duas \'CZes sobre·o-põnto:::-:-· . 
per1al a successao ãquelle remo. (Nao {ô~ ma~ entetr.d•do.) 

o o SR. LIXO COUTIXHO:- Sr. presrdente, eu peço. o Sn. LJNO COUT!:SIIO enviou á mesa a emenda, 
ltccu~a para ~allar sentado, porque es~ou qoente. que offerecêra, e que foi lida nos seguintes 
(Ápotados.) Dtz-se. que as bases para o dtscurso, que termos : · . 
se pre~n_de diri~r ao throno, forão feitas por !lm a « Que nas bases para a resposta á falia do throno, • 
comm1ssao espec1al. Eu entendo que a comm1ssão se toque no arHso da guerra do sul lembrada 
não deve propõr bases; as bas_es _hão de ser pro- pelo tbrono. >> , ' 
postas pela camara, e a comm1ssao deve dar sobre E ·continuando o debate, teve a palavl'a, c 
ellas o seu parecer. . . . disse 

O Sn. SECRETARIO Souz.\ FRANÇA. (interrompendQ O Sn. VBI\GIJt:IRO:-A. coro.xnissão:...Oão.-se..es- -
~ or~r) :- Esta m · · . · · qui!Ceu da guerra do Rio da Prata, porém teve 
d!scultdf,"por ter a c.1marn deliberado hontem, que motivos para não . tocar neste ponto. Para assim 
a comm1ssão apresentasse i!S bases para a oraç.'to obrar teve em vista a deliberação da camara, que 
de graças. resolveu gue não dc'l'ia entrar em disenssõ.o a 

O SR. Ltli'O CoUTnmo (conti1~ua.ndo) : - Pois bem, fall~ de ~ua Magestade: Se esta_ deliberiição da 
como está vencido, ainda que -não seja este 0 eslylo camara fo1 bem ou maltoma.da, nao me pertence 
das assembléas, só resta examinar 0 parecer da res~l'!er; é certo que ~ss1m o . reconhece~, . e 
commissão; e neste sentido exporei a minha opi- dectdJU. Logo _como dev1a ou podia a commtssao 
nião. Sendo. certa a regra de que pelo caso

1 
entrar na questão, que prop~z o bo~rado memb~o 

porque se faz a pergunta por esse mesmo se da « ~ a l;llerra do sul ~. ou '!ao é nac10naU » E nao 
a . resposta, eu s~mpre se~~i ~~ .vo~ que .. no . . ~ 1sW metter em dlSÇilssao a falta do . ~hrono, 
dBcurso ao thrónb se· toquem con-rementemente contra o voto ~a camara.? Est-ava autonsada a 
todos :os artigos, que Sua Magcstade Imperial ao- comm!ssão para mtcrpOr o seu parecer .sobre essa 
nunciou na sua falia. Ora Sua Magestade não só mate na? ~ 
emittio os seus sentimentos a respeito da guerra do O Sn. LEDO: -Sr. presidente, a commissão só 
Sul, mas,-5egundo me parece até insistio algum teve em '-ist.a render agradecimento a Sua 1\fagestade 
tanto ne~ta 'materia, como um objecto do!' mais in- Imperial, e não entrar em uma serie de objectos 
teressanles nas actuaes circumstancias; e admi- alheios-do seu fim. Para que a commissão pudesse 
ra-me- o silencio da commissão a tal respeito: pois tocar neste objecto, era mister que a camara 
nem uma sú palavra aventurou sobre o caso talvez tivesse antes decidido, se a guerra do sul era, ou 
de maior importancia, c que não póde ficar em es- não nacio11al: o que ainda nào foi proposto, e 
quecimento. • menos deliberado entre nós. Tratou portanto em 

o St~,. CONHA. BA.RllOS.A:- Se n6s nos propozesse- globo, como ·convinha, .de \)t'Opô~ agrad_ecim~nl.os 
mos a responder a cada um dos artigos da falla. do ao th~ono pelos boneficws lJ~erahsados a naçao, e 
tbrono, não ap'=esentariamos bases de um discurso, p~t~stos de ~fficaz .coopera~ao desta camara PB:Ia 
oomo nos foi encarrega (lo, mas wnà. collecção de ar- febctdade_ do tmpen?; sem entrar em uma matena, 
tigos, que nem nos forão encommendados, nem 0 ~e lhe nao pertencu\ ~ratar, }lem aventurar o seu 
podilio ser: uma resposta deve ser succinta. E já JUIZO sobre um ponto tão dehcado. · 
q_ue o illustre deputado pretende·sustentar a neces- .. O SR. Lt;-;o Coti'l'I:sno ~ - Parece qae ó illus'tre 
s1dade de se responder ao tfirono sobre o assumplo depuLado está em contradi!:1iO comsigo mesmo, 

8 
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quando diz que so lr.ltou em globo de responder 
á falla de Sua lll3gestade Imperial. Se nestas bases 
se tocíio todos os pontos da falia do throno, como 
se púdc dizer quo se agradece em globo t Eu creio 
que o tratar em globo de qualquer materia nunca 
se póde entendl?r, quando se distinguem as partes 
de que ella é composto:~ . Oro:~ nas bases propostas 
falia-se em dar pczamc~, falia-se nos des-·ellos de Sua 
'M ajle~tade, falla-~;o nas providenciPi para a i os
laçao da a~emblén, fa lla-so do andamento da cons
tituição.... falia-se de tudo ; só SA não faliA dA 
guerra do sul. E affirma-~c que se falia em globo? 

Demais o que eu exijo é que se diga ao throno 
que esta ~amara se empenbará pela honra da nação; 
isto não decide, Ee a guerra é nacional, ou nilo; se 
esta camara a llppr0\'31 ou n rcpro••a, (que ella 
nacional todos o sabemos) ; q~cro que se diga., que 
em todos os nesocios a este rcspc1to esta camara 
porá todos os seus esforços, para sustentar esta 
honra nacional1 a llm de que não soffra minGua. 
Orn isto.oem é IDl;Crencia no cxecuth·o, nem decide 
da guerra do su I. 

Demais esta questão é importante, c. de gr:wes 
consequucncias ; porque tocando a commis~Ao em 
todos os pontos á exccpção deste tão sómente, se 
foi' confirmado ã risca o ~cu parecPr, damos a 
entender, que do propO$ilO nlio quizemos fazer 
menção deste objecto essencial; e este silencio póde 
sr,r interpretado á..J:ná.. P.arle, .niío Jallando- quem -<-suõpeíiê que nós rcpro'l"amos esta guerra, e não 
queremos tomar parte nella. 

O Ss. SEcRETARIO SouzA FRANÇA : - Primeira
mente falia rei sobre a ordem. Sr. presidente, nós 
temos um regimento interno da assembléa , cons
t ituinte, que prohibe qualquer fallar mais de duas 

• ..-ezes sobre o pon!o em discussão. Portanto eu pet,:o 
a Y. Ex. gue o faça obseiTnr, senão as questõesserAo 
eternas. E como ainda me compele uma "ez a fali ar 
sobre a mesma olateria direi o que entendo. 

Nãn me parece bem fundnda a emenda do nobre 
orador. A nssl!lllb\élrcomtitninte assentou que 

·a falia do throno pela sua installaÇào não devia 
entrar em discuss~o, pelos motivos ponderosos, 
que entào se CXJ1~nd~rão, e que nos mduzirão a 
praticar o mesmo. l'or i sso se decidio hontem que 
uma commi~~o fosse encarregada de propOr as 
bases }1ara a con'l"eniente resposta, ,;em que obri
gA!!e a camara a entrar direcl4, ou indirectaroenle 
no exame da f~lla do Sua 'M~gcstade fmpcrial isto é 
o quo a commiEEÕo desempenhou propondo artigos 
em termos g<'raes, e que me pa~o de,·er-se 

adoptar. 
O SR. L1:.0 Co11'mõHO: -Nilo acho con'"eniente, 

que se falte a Sua )Jagcstadc em resposta no seu 
discuTEO, e que não se loque sobre o ponto mais 
e~encial, e de que e\le tratou duas v~es, mos
trando o interesse, que tomava na consolidação do 
imperio. Sua :P.Jagestado quando f~ lia da Cisplatina, 
diz que a guerra se acha alli, e que aquella pro
'l"incoa é apoiada pelo governo de Bucnos- Ayrcs ; 
que todas .:~ s nutras do imperio estão tronquilla~. 
Por tanto devemos mostrar-lhe a nossa magua,,por 
..-er uma parte do impcrio inquieta. 

Por outro ladoi parece-me que nós nio temos 
grandes elemp os nacionaes a seguir sobre a 
resposta do throno, pois apenas ti\'cmos uma 
asscmbl~a constituinte. Eu falto pelo que tenho 
visto e lido das outras nações. Eu vejo que nas 
camaras de França ultimamente se respondeu a 

tudo quanto o rei disso, p~nto por ponto. A falia do 
throno é a iniciativa dos nossos trabalhos: pou
p8J'II\o- nos a responder, mostra quo não tomamos 
mtcresse. 

O Sa. Cv:~uAlllAnos:-Huma Yezqueaillustre 
commi!sáO t ratou em pontos distinctos os artigos 
da falia do throoo, parece que não deveria ommitlir 
este de tanta ponderação. Eu estou persuadido de 
que nós devemos rcs.Ponder a Sua Magestade muito 
extensamente, que e do caracter da nação sustentar 
a guerra do ml. E u estou connocido de que Sua 
1\fagestade tem t-mllregado todos os sacrificios, 
para que a honra nac1onal de neohtom~ sorte pereça. 
O ~arncter du Brazil dm•e-se conse n·ar em toda a 
int(>~dade do imperio uma vez que do imperio do 

razJI Sl!"tiral' uma c~trclla, que dirá o mundo, 
Sr. presidente que dirão os seculos, que dirá a 
posteridade! Será possível que o Braz.il veja arran
car uma estrclla do seu estandartet Não ha'l"emos 
nós dizer a Sua Magestade que o Br:ozil está pro mp
to a consen·ar toda a sua integridade . . . .•. 

O SR. Ptftf.S Ft:RIIEIIl.\ (illltrromp~ndo)': -Sr. 
presidente, o honrado deputado tem faltado fóra da 
ordem. Não $C trata agora, se a guerra do sul 1\, ou 
nlo justa, neru se con••ém ou não ao Brazil; 
trata--se de responder á falia do throno naquella 
parte. sobre a mesn'a sn ATTa. Por\aploll unir.• mente 
sobr!l_ este ponto qu~_so deveJiruitar. a - discussão~ 
nlur-sob1e oalm IUUilõ alhutlJ'lla ijuéSiao. :Dema~s 
seja-me permiltido lembrar que aqui nunca se falta 
no nome de Sua 1\facestado Imperial ê uma pessoa 
sagrada, que de'l"o;mos ter em muito respeito. 

O SR. Cu:mA MAnos (contit~ttafldo):- Por ora 
ainda estou na ordem. O que quero dizer. é que 
expendatnos os nossos votos d" gr&tidão\ dizendo 
a Sua MagPstade que esümamos, que ouvamos 
muito os seus des,·elos para a cons~rvaçào e digni
dade do imperio do Brazil: c estou persuadido que 
obrando assim, cumprimos um dos nossos reli ciosos 
deveres. 

O SR. PAULA :r: Souu obsen·ou então que a 
emenda additiya do Sr. Li no Coutinho que estava 
em discussão não tinha sido antes apoiada, como · 
convinha na fórma do reçimento. E sendo supprido 
este quesito, continuou o debate, fallando 

O S11. Cullutn PtRI:"IIIA : - E' verdade que a 
çom1niJt.d:Q AncarrP.:gnudo-sn d e formar as bases para 
o ..-o to de graças, que se hão de dar a Súa 'Magestat!e 
em resposta á sua falta. te\·e motivos para julgar 
que nA o de'l"ia tocar no objccto eai questão. Porém 
parece, que uma vez que no discurso se faz menção 
de outros artigos, seria uma falta de delicadeza 
ommiUir este. O negocio é bo.stanlemente melin
droso, nem já é occasião de o supprimir. Não é da 
nossa obrigação delibernr agora, se a guer\"a é ou 
não nacional ; ma.s é do dever desta camara res
ponder a Sua 'lagestnde Imperial sobre todos 
os pontos, que enunciou. Portanto voto· pela 
emenda. · 

O SR. L:r:oo :-A commissào está bem lonGe de 
querer oppor-se a essa guerra; a commissão está 
muito distante de julgar que ella não é da honra 
nacional. A commissão jufgou que essa sustentação 
da honr:~ nacional pertel)ce ao executivo: o deiXou 
de tocar nesse ponto,- re~trinçind<Ke s6mente 
aos voto$ tle agradecimento e prol.l!stos de aolhll:!ão 
ao throno. · -

O Sa. Ltii'O COUTI:<RO :- Este principio não pódo 
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passar, Sr. presidente. Dizer que esta sustentação 
da honra nacional pertence ao executivo, não sei 
o que quer dizer. A sustentação da honra nacional 
pertence tanto ao executivo, como 6. assembléa 
legislativa. 

O SB. LEoo: -Eu disse que por ora me parecia 
estar este negocio só no executivo. 

O Sn. Cu~nE:-<TE PEREli\A:-Eu não accusei a 
com missão de julgar, que a guerra não era nacional; 
disse que uma vez que se tinha feito menção de 
outros objectos, se devia tambem fazer deste, e 
estou bem longe de intentar ess.'l. arguição á 
conunissão. 

O SR. BAPTISTo\ PEREIM: -Ou é que se faz um 
voto geral, agradecendo a Sua Ma~estade os seus 
desrelos, ou se classificâo as matenas por a.-tigos: 
se se dn um agradecimento geral, scrú escusado 
fazer distincções; porém se o discurso fôr dividido 
conforme os diversos objectos da falia do throno; 
« que muito é que se toque naquella materia Y 
Demais, Sr. pres1dente, eu sou de voto <JUe em 
agradecimentos c louvores ao throno..nunca de.Yemos 
,;er escassos. 

O SI\. VERcUEJRO :-Eu estou conforme com as 
razões, que expendêrão os honrados membros da 
comm1ss.io, c os determinArão a limitar-se ao 
p_l!_r_ecer que apresentárão. Quaes foriio-os ebjectos 

_propost.o,.~mis~cF3-50bre elles efga · 
as bases do discurso'! O acto proximo da installação 
da assemiJléa geral, e o empenho e desvelo, com 
quo o throno tem promoviao os interesses da nação. 
Estes forào os pontos dados em globo á commissão 
para formar as bases, que lhe forão encarregadas, 
~ sfto realmento ·aquelles, que ella tratou de reduzir 
a artigos em termos geraes. Por tanto a com missão 
desempenhou o que lhe incumbia. Se porém a 
camarn quizer particularizar algum objecto, o 
poderá fazer; votando em particularagr. adecimentos 
ao desvelo, com que Sua Magestade Imperial tem 
promovido a defesa ,da nação contra os inimigos 
insurgentes do sul:"/-.. . 

Já expendi o outro motivo, que a commissão 
teve, para se niio adiantar a particularizar objectos; 
e foi o unanime consenso desta camara em não 
mettilr em discussão a falla do throno : isto · mesme 
ainda hontem foi tratado neste recinto. Eu já disse 
que não entrava na indagação, se esta deliberação 
era ou não conforme ao costume das outras assem
bléas, posto que estou .persuadido que a camara se 
apartou do uso geralmente recebido. Entretanto a 
camara assim o declarou e a commissão devia 
caminhar segundo esta declara~ão. Cónchlo .por 
tanto que a commissão praticou o que devia, .e que 
a. camara póde accrescentar, o que julgar conve
mente. 

O SI\. CoSTA AGUIAR:-Venceu-se que a oracão 
de gra~as fosse organisada em termos geraes; mas 
a commü:são offerecendoas bases, especifica di versos 
objectos. Que muito é pois que demos louvores 
!lO throno por este mot~vo, que de sua natureza é 
unporrantc I d'ahi não. se segue que· a falia d" 
tbrono flntrusc em discussão: nem elJa póde 
jámais entrar, senão indireçtamente. Por couse
quencia voto pela emenda do Sr. Lino- Coutinho. 

(0 nobre orador [allou tão rapidamente, que 
apenas pmkrão os ÜJchigraphfUJ colher o que se acha. 
traflscripto.} 

O S11. CosT.\ C.,RVALHO:- Hontem foi resolvido 

nesta camara, qu~ a falia do throno não entrasse 
er;n discussão, e que a expressão de graças fosse 
generiCll, e em globo. Ora, pela emenda do Sr. 
Li no Coutinho de necessidade se vai tocar na ma
tecia daquelle discurso, e chama-lo muito direc
tamente á discussão, o que não é p·ermittido, pelo 
que se acha já deliberado. . 

O S11.. ·L1:-oo CouTINHO: -Espero que ainda me 
seja perntittido dizer mais alguma cousa. Quando 
propuz que se devia accrescen lar o parecer da 
commissáo, não exigi que se discutisse a fali~ do 
throno. A falia de Sua Magestade não entra em 
discussão, mas sim a resposta á falia de Sua Ma
~estade. . 

O que eu entãc disse, c agora repito, é que além 
dos artigos, que a commissão apresentou devia 
ir mais este, qne lembrei, em termos geraes, sem 
tocar em questões particulares, romo acal>ou do 
amrmar o honrado membro. E', finalmente a nlinha 
opinião, que respondamos ao throno nestP.s termos 
genericos: «Que em todas as circumsrandas, em 
que a honra da nação se achar empenhada, a ca
mara empregará os seus esforcas para que e11a não 
soffra mingua. , Ora parece-me que taes expres
sões não involvcm compromettimentos, nem com- , 
plicaçõcs. A commissão tocou outros pont.os não 
menos·essenciaes do discurso uo -ihrono, sem es
~~~al~gu~mm~.---------------------

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Sr. presidente, eu 
julgo fóra de toda a duvida a necessidade de se 
tocar este objecto no discurso; que SI,! dirige ao 
throno: eu adianto mais, e accrescento qu~ não 
basta só dizer ao thr()no, que ng\·adecemos os esfor
ç~s, com que tem propugnado pela gloria do Bra
zll, mas que cumpre protestarmos expressamente 
que applicaremos todas as nossas forças, e toma
remos todas as medidas, para coadjuvar o poder 
executivo, afim de vingar a honra nacional. 

Julgando-se a mate ria su1Iicienteinêntediscutida, 
propoz o Sr. presidente á Yolação ·primeiramente 
cada um dos artigos da p1·imcira parte do parecer 
da commissão, na ordem em qne se acl1avão dis
postos ; e forão todo:o~ approYados som alteracão 
alguma, excepto o arligo 4• que passou com uina 
emenda do Sr. Lino Coutinho, que ·substituio 
as palavras ~ B.eino de Portugal - ao epitheto -
Ex-metropole. 

Passando-se depois ã Yotação sobrt> a emenda 
addith'a do mesmo senltor, offcrcceu este nobre 
deputado outro additaínct\to, concebido nestes ter
mos: «Que se diga ao throno, ácorca da guerra do 
Sul, que em todos os negocias, em que se achar 
empenhada a honra nacional, a camara dos depu
tados porá todos .os esforços, quanto em si couber, 
para que ella não soffra mingua, ou quebra. » 

Por esta oocasião moveu-se un1 breve debate, em 
que fallárão quasi ao mesmo tempo os Srs. Lino 
Coutinho, Tetxeira de Gouvêa, Souz(l França, Cle
mente Pereira o Costa Aguiar, de cujos discursos 
quasi nada foi colhido pelos · tachigrl!phos. Final
mente propoz o Sr. presidente á votac!o a pri
meira emenda addiliva do Sr. Li no Coutinho, e foi 
ap'pro,·ada. Propoz a segunda, e venceu-~ que 
Josse admittida como mera redacção da primeira. 

Fez o Sr. presidente entrar em discus~o a se
gunda parte do parecer .da commissão, que trata 
da deputação especial parn :, render grac;as a Sun 
Magestade Imperial pela generosa abdtr...1çàO da 
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corôa de Portugal; e em primeiro lugar teve a ccr dlt'commissão; e logo o Sr. presidente offere
palavra, o fallon pelo modo seguinte ceu á discussão~ u_ltii!JO !'rligo do mesmo parecer, 

O SR. ~I ARCOS AliTO:SJO :-Sr. presidente, tendo-se em que a commis&~o mdic<\'ra que a camara acom
acabndo de deliberar, que o di.scurso ao throno panhasse a Sua liJagestade Imperial no lulo. E 
c:ompreheudesse todos os objectos, em que tocára porque nenhum dos Srs: deputados pedisse facul
Sua :Magestade na sua falia, segue-se que esta se- dade para fallar contra, foi igualment~ proposto á 
gunlla parte d,, pare~:er já não póde entrar em dis- votaçao, e approvado. . 
cussão, por ver~ar _sobre um artigo da mesma .YPassou o mesmo st>.nhor a nomear para membros 
falia: sobro que já se tem decidido. Resolveu-se da deput.:~ção, que devia apresentar ao throoo o 
ha pouco que o ,·oto de graças tocasse em termos voto de graças pela instaUação da nssembléa, os 
geraes todos os motiT"os da gratidão o dos protestos Sr_s. Marcos Antonio, Orne lias, Getulio, Dorja Pc
desta ~mara; logo parece que nesta proposição, re1ra, Rezende Costa, Vasconcellos, Pinto de AI
que fo1 approvada, se ro!llprl'!hcndern as coogralu- t~eida, l'crêira de ~leUo~Silva TeUcs, Augusto da 
laçõe~. e agradecimentos pela generosa accão de S1~va, Soare~ da Rocha, Assis Barbosa, Pires Fer
Sua ~lagestade Tmp~rial ab. dicando linem"cnle a rcua, Almc1da e Castro, Albuquerque, Pereira 
cor.5a lle Portugal. Eis a razão porque jul~ que Pinto, Goncah·es Martins, Odorico Mendes, Paula 
esta segunda parte se acha prejudicada, e não de,·e e Souza, ~eijó, Clemente l'ereira, :\liranda Ri
m:Us s.or oojecto do discussão. beiro, Queiroz C:arreirn e Araujo Vianna; sendo o 

O SR. L1xo Coun~uo: - Eu tambem, Sr. presi- Sr. ~lal·cos Antonio elcito .orador por voto unanime 
dente, não sei a razão porque a comrnissllo pre-: dos membros da deputaç.~o. 
tendeu quo as graças ao throno pelo ar.to mngni- Pedindo então dispensa alguns dos senhores no
fico e liberal da abdieação da eorda de Portugal mC!JdO!, alle9ando não se acharem promptos para 
fosse o objecto de uma deputação especial. Sé é trnpr lut{), d1sse 
para fazer mais solemne e disllneto o reconheci- O SR: LIXO Co_urJxuo:- A ncção de graças me 
mento da camara, julgo que em nenhuma outra parece mcompattvel com o luto: os senhores da 
occasiiio o podaremos ostentar melhor, do que no deputaç.~o deTem trajar de gala. 
acto, em que se envia wna tão nmnerosa ·deputa- O SR. Cu:liENTB PE'RElnA : -Todavia é .P,reciso 
ção, e em que se dedicão ao throno os nossos votos que .o Sr. presidente proponlu1, c que se dcc1da esta . 
por moth·os não menos sublimes, e com (\ maior duv1da. 
apparato,.e publicidalle. Demais as falias dos thro- ·· os· ·-t · · - - . ·-·- . . -· . -· .. - .. .. 

d bl R. INO COHINHO:- Sr. presidente, por quem 
nos, e as rc.~oslns ilS .assem éas sll.o sempre pro- é, não a proponha. Pois qualldo se vai a dar gra
curadas c h as com andez por todos os po,·os: eis ça~, ha de se trajar de luto? Por ventura ignora
portan~o mais um moti\"o, porque eu não julgo mos nós 0 costume? 
conveniente, que se faça esta reserva para outra 
or~çào de graças, que certamente não será t.ão pu- O SJ\. Cl.E)IE:O."TB l'EnEJM: - Respondendo ao 
blir.a, como fazendo parte da resposta. ao throno. homado membro, digo que quando me levantei 
E' ''erdad~ q_ue esta -5egunda oração ha de app:~re- não foi para indicar que fossem os de luto ou g:~la; 
cer nos d1anos (~e os hou'"er); m~s não 0 sera com foi para que se assentasse sobre a maneira uni-
1anla rapidez. forme, em que deveremos trajar para desempenhar 

o s c A X a nossa missão. r\ em esta minha pergunta de,•e ser 
. n. osr.\ · ct.a.u:.:- · esta pnrte tenho muito obj.ecto. de ndmiraca.-o, quando se souber q· ue na 

sentimento· de.> mo apartar do TOlo do. illustre cmbro pt·tmetra deputação desta camara ao throno alguns 
- m · ··· membros forão de luto, e os ontcos de gala. 

O Sn. LIXO Courl~IIO {l:llterrompmdo) :- E ou- Propoz o Sr. presidente esta duvida ao voto da 
tras muitas teremos. camara, c decidio-se que a deputação . trajasse 

O Sa: COSTA AGliiAR (cmllffl~tattdo): - Eu pelo de gala. 
~nLrano penso que, sendo d1sllncto .c singularis- A est~ tempo veio ã m!lsa, e foi lid.o pelo Sr. lo 
s1mo este noYO mOhYO tlos Yotos clesta camara ao secretar1o o seguinte 
thron!l• não .Pódem elles >'er expressados de uma 
ma?mra ma1s rele'l"ante e suhlime, do que por :\'' ,(h,c,- " OFFICIO 
me10 de un~a deputação pspecial, que seja o orgào 
d? seu parltcular agradecmtento. Quanto ao que u Jllm. e Exm. Sr.-Tenho a honra de parÍicipar 
d12 o nol.lre deputado da a\·idez com que os povos a V· Ex. paril que chegue ao conhecimento da 
proc~rão lêr os discursos dos thronos; respondo camara dos dep11t.ados que, procedendo hoje a 
que c uma .,•erdadc, mas não uma objcccão ao camara do senado fi nomoacão da mesa,lorão elei
pareccr da com missão:- porque estes debates hão tos os Exms. Srs. vil'conde de ' Santo-Amaro, 
do a.ppareccr em publico, c então os povos conhe- para p~esident~, c marquez de S. João da l'a.Ima, 
ceráõ as razões, porque a cmuara tomou a delibc- para '"'c.e-presidentc, sendo cu nomeado para 1• 
ração ~e enn:~r esta dcj>Utação especial; e a secretano! o Exm. _Sr. bar~o de Valença para 2<>, e 
mesma deputação as ~>xpenderá na presenç.1 de os Srs. Joa? Antomo _Rodrigues de Carvalho para 
Sua :llagcslade Imperial. 3•, e Frnnc1sco Carneno de Campos J>ara 4.• Deus 
_ Conchio, porlanto, que por este procedimento .guarde a'~· Ex. l'aço do sena!io. em~ ~c Maio de 

tão longe estamos de experimentar os incon\"P.- 1826.- VtScon~t de Barbacena.- Sr? ulanoel José 
oien tes _que apon\a o i~\n:;lre deputado, quo peÍo de Sour.a França. » - ~iCO\.\ a tamara \nteirada. 
CO!ltrnno proYarerpos a l,uropn o ao mundo inteiro O Sn. 1.hRcos AxTo:-~Jo:- 'Parece-me, Sr. pre
o mtcrcsset quo tomámos 110r um negocio de tanta sidente, que esta camara deve fazer igual parlici-
mont.."l, qual é a abdi<:-"~çâo da corôa de Portugal. pação ao senado. · . 

Çamo cessasse a discussão, P!>r não haver quem O SR. SECRETAl\10 Sou:u FMNr.A: -Já fiz parti-
m.a.Is se propuzes~~ a fallar soJjre a ma teria, foi cipar ao senado e ao governo a· eleição da npssa 
est<t posla :I l"OtaÇ<tO, e approorad11, segundo o pare- mesa. Sr. presidente, antes de passarmos a outros 

• 
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ohjectos convém que esta camara delibere sobre os ho~rado membro d;l_e.xclue lo:Lls as com missões; 
meios de prover a varios artigos díl abso~uta neces- po1s que nenhuma dellas trata senão de objectos 
sidade para o seu andamento. A secretana tem um I(UO el!lão dentro das no~s~ att~ibuições c commet
official-maíor e seis amanu~nses ou praticantes, lu~os a nossa guarda e V1gllanc1a. Nem a nomeacão 
aosquaes ainda se não assignárãoordenados: falta- des..-=a commi~sào, qu~ \~mbra, de leis regulámén
nos um homem que se encarregue do aceio desta lares, e que e do reg1mento, póde êxcluir a que é 
casa : o correio nomeado pelo govemo não recebeu reservada para o principal objecto dos cuidados 
aindn o necessario para habilitar-se ao serviço: desta camara, que é a guarda da consti~uição. 
não sei por ondo se hão de satisfazer as despezas O Sn. LIXO CourJliBO:-Quando se nomêa uma 
miudas de papel, livros, etc. Cumpre, portanto, commissão é por que tem trabalho a fazer; e não 
que V· Ex. proponha iÍ camara se eu devo ser auto- havendo este trabalho 1 Quo ha de fazer a commis
risado a intelligeneiar-me com o respectivo minis- ~ot Para velar na constituição? Isso é obro. de 
tro de estado sobre este assumpto, ou se convém uma deputação permanente. Uma commisslío é 
outro exP,ediente, e qual elle seja. sempre deslmada para trabalhar em exames, e 

O Sa. "SrLVA TELLES: -Quanto aos ordenados, aprese"Qlar pareceres, quo minorem, e facilitem ol' 
parece-me que pertence á camara arbitral-os; pois trabalhos da camara. Ora, nós não temos mais nada 
é da constituição que á assembléa pertence crear a fazer na constituição: como ó que ba de ha,·er uma 
omcios, supprímil-os e determinar-lhes os venci- commissâõ, sern so lhe destinar trabalho? O que 
mentos. .. precisamos é fazer leis, que movão a grande ma:. 

O Sa. SECRI!TAnro SouzA FRl:I"Ç.\: -A creacão chioa da constHuiç.'io. A machina está montada: 
de officios e ordenados são objectos de lei, mas o. falta-lhe O-açente de boas lois re<;ulamentares, bem 
provimento pertence ao executivo : e eu disse qu~ como se prec1sa dar corda a um re!Ggio. Por tanto 
tambem se fa.z necessario prover alguns lugares o que convêm é uma commissãu, que organise os 
vagos. projectos das leis necessárias, visto que na cons-

0 SR. VE:RGIJEIRO : - Eu entendo que est.a mate- tituição nada ha a fazer, e nós seremos a sua guarda . 
. ria .deve ser- tomada ~m· consi_dll~ção; e qu_e antlls OS~. Go~ÇALvss MARTINs:~ Sr. presi_dentc V. 

de. tudo se rem~Ua a ,commtssao de pohc1a, com Ex. nao pr·~-~c.~~~~Q_d_~.u.!!la _ _çommrssão. para- . 
CUJO parecer;- d.ehberara· a camara ;·e ilo· resultado se·: "ê.tãmi:taf"""a conshtutção, . r.omo quer o Hlustrc de
dará parte ao governo. pulado; mas sim <(ela guarda da conslil.uiç.ão. » Diz 

O SR.. secA.ETA.R.IO SoozA FRA~ÇA:- Eu creio IJ.Ue o honrado membro _que uma tal commi~são nada 
este negocio não pertence á commissão de polict.a. tçrá a fazer; _e eu dt~o, que ella te~1 m~uto a tra-
A constituicão diz q11e o poder executivo proverá os balb.ar. O.xala que nao Lenha. Mas mfehzmenLe ha 
empregos; póde ser que por este a~t.igo entenda o de ter muito que fazer. P~n exemp.lo: apresenta-se 
governo que os deve provar, como sa o tem prati~ nesta_ camara uma q':lelX!l ~ontra qualquer_ outra 
cado notneando os otliciaes e outros empregados da aut.or~da~~· por haver mfnng1do algum . art1go da 
camata: e neste caso sejão tambem providos pelo constttutçao: quem ha de fazer os necessaf!os exames 
governo os lu~ares que ainda se acharem \"agos. sobre esla queixa para que a ca~ara_ delibere ~m 
Quanto ao mats que nos falta, pód~ a commissão de acerL?. Julgo por ta:n~~ da ma1or l_mportanct~ ~ __ 
policia interpôr o seu parecer: porem o que se pre- ,creaça.o desta . c?m!l.!!.ssao, com o tllu1o- «de lO

eisa saber' já do governo é por onde e como se hão fracções da constttulçaõ-:-»: 
de pagar as desp_ezas que ~e estão fazendo. ·Peço, O SR. PEkRtR.l Pt11.1o :-Para castigar os in
portanto, ~ V . .f!x .. que consulte a camara so~re fÍactores temos o poder judicial ; mas a o.ccusaç.'io 
~ta mate~1a, prl!JClpalmcnte na parte que respe1ta dos ministros de .estado é feita á camara: e quem . 
a secre_~na. ha de exa1ninar esta accusaçã.o. Parece que deve 

Fizerã.o-se .mais algumas renexões sobre a mate- ser a commis:;ào. -Por tanto voto -que se crie esta 
ria <(Ue sendo julgada sufficientemente discutida. eommissão para facilitar os negocios. · 
foi prop1;1sta á votação; e. resolveu-se qu~ .o Sr. ~ • O SI\. SECI\ET,\Rto Soou FuNÇA: -A camara 
s~c-retarto apre_sen~sse a camara a exp~tc1t.a ~equ1- adoptou interinamente o regimento da assembléa 
s1ção ~o que se_prectsasse para o exped1en~ _da se- constituinte, e vilm-se n'elle marcadas as com
c.retar:ta p~ ser approvada antes de em1tt1da ao missões. (Leu o re~imenCoJ.,.Hontem se deliberou 
governo .. · . . . para o ordem do dia de hoje a continuaçao da 

Entrou-se n~ ordem do d_tn,_ que era a contrnua- nomeação destas commissões, ~~ a ordem não deve 
ção ~a nomeaçao das commtssoes, proftondo o . Sr. ser interrompida. · 
pre~l~ente que se começasse p~la ~ue b.e parecia a O Stt. LrNo CocTJ."\HO :-Sr. przsidento. nma só 
maiS ~n~~essante, e se d~nomm~rta da_gt~r® ... da- palana para responder. E' de admirar que esta 
~~~!1~~-;- ~ta. mate ria mo_ttvou . VlVO debate, camara Jazendo a assembléa constituidn, vá tomar 
em que tallarao }, _ . . 0 regilnento da assemhléa r.onstitiuinte. Aqnelle 

Ç> SR. CusTODIO Dus:-[Nao fo' O!Mndo pelos ta- artigo era para organisar a constituição: nós já não 
cJugrapho$). temos necessidades de a fazer. Se existe u.ma cons· 

O Sa. LtNo CouTINHO:- Parece q11e esta com- tituição jurada. para q_ue se ha de crear uma com-
_\llissão não deve existir com o nome de. guarda da missao sem objecto. Quando se adaptou aquelle 
éonstitv.iç<io. Nós é que somos guardas e sentiuellas rcgularoeJlLO da. assembléa constituinte, pareÇé que 
da constif.tlição. O que se deve crear é uma . co.m- foi com a excepção d'aquelles artigos, que não 
missão debaixo do nome de kis regtdam~ntarcs. podião ser appli.:aveis; poi~ admitti-los em. globo é 
Para .o CJ_Ue -eermitta-me V. E_lt. que ~u _appresente fóta ~a ra;tão. · . •. · 
uma ~ndicaçao que trago aqut na algtbe1ra. (:&lan- O SR. SliCRRT.uúõ Souu FRANÇA :-0 regimento 
dou- a mua.) admittio-se na parte applica•el, c é o que cst.i 

O Sa. VBRGt1l!.IRO: - A razão que o illustre e vencido. Nós não ordenamos isto ; o Sr. preside~ ti! 
9 
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é que assignou para a ordem do dia as commissôes 
adaptadas pelo regimento, sem opposiçào alguma 
dos membros desta camara. 

O SR. CosTA Acuua :-Quan'to o honrado mem
bro acabou de dizer, passou na ·,.erdade; a ordem 
do dia é 11 continuação da nomeação dos commissões. 
Suscitando-se porém a quesl.5o, se será ou niio precisa 
uma commisslio de constitui~o. lembrou um dos 
honrados membros, que se intitul3sse antes «de 
infracções da constitui<;no » affirm:mdo que não 
fallarião occasiões, em que ella tiYesse exercício. 
Ao que direi que na occurrencia de qualquer de
nuncia de infracçào, bastará que se nomêe uma 
commissào ad hoc. Entretanto se a caJllara entender 
COl}veniente, q;ue hajil uma commissão permanente 
co~ .t.al denommação, . o fim, o púde fazer sem que 
resulte mal algum. Dccid3 a camara, e assim evita-se 
~questão. 

estabelecido o tribunal de justiça, que d' elles co
nheça : quer<l dizer se <lCCorrerem c.asos de infracçào 
da constituiçlio, já ha uma commissão, para exami-
na-los. Isto é mui simpl~. . 

O Sa. L1:o~o CoUTnmo:-Muito bem: mas a com
missão de constituiç."to póde ser encarregada das 
leis regulamentares. 

o SR. GONÇALVES 1\IARTII'IS :-Ha muitas leis de 
grande importancia, e devem ser feitas por uma 
com missão especial; em consequencia tenho a 
fazer um additamento. 

O SR. LlNO Covm~ao:-Eu posso então retirar a • 
minha indica!fào. 11or que a commissão de cons
t.itui_c;-ão póde mcumbir-se das leis regulamentares. 
(ReJ1rou-a .• ) 

O Sa. VAsco~cELLOS: -Sem a lei da responsa
bilidade nAo ha constituição. l'\ilo ha leis para fazer 
marchar a constituição: e a primeira. que se deve 

O SR. Ct:s'rooto Dus:-Sr. presidente, nós de- fazer é aqueU;~ q:úc ha du marc;~r a natureza dos de-
Hmos cuidar dn coostitui<;lio, antes quo ella caia licto!' dos funcc1onarios publicas, e a ordem do res
dc todo: nós a d~vemos defender. Não temos pectivo processo. Temos grande necessidade de 
armas: as nossas armas são as razões ... Ella está muitas leis regulamentares c do summa importa n
em pedac·os .... está quasi rcduzid;~ a pó. (A' ordem, cia; porém nenhuma certamente póde mais merecer 
ri otdc·m; ti ordrm.) Est5)U n~ ordem : o meu dis- os nossos primeiros cuidado!', do 9ue aquella que 
cur~_o mostrarâ quanto teJ!hO ~110 .. !\l~s quem é quo torna eifectin c real a responMbilldade dos func.
du,·_Jda, que ella tem s1do 1~frm?1da 'l Quem o cionarios. Quizcra, portanto, que antes de tudo se 
~undar, negará que o todo I! ma1o~ q_ue a parte: nome.1sso uma t(lnJmisslio e~pecial para orgaoisar 
1 or tanto. dCY? sustcntn. r.rue a com~1ssao, que va1 as leis necc~saria.s para o andamento da constitui
nomr<~r, e n!u•!O ncccss:m~. Dia nao póde sobre~ ~~ü&-t"Sta-eornhlissão·tunJTderiilfelêus traba--

._pas.su-os-limttee-1Ja •.aza<Jlll""!t!rbõa ordem. E 111os désse prefercncia e apresr.ntassc quanto antes 
md1spensavel csttl t'ommJssão. · o projecto de lei sobre as responsabidades. . 

O Sa. CLEMENT;E PEREIRA :-Sr. _presidente, é o Sn. Lrxo CouTii'iHO: -Eu retirei a minha in
f6ra de toda a duv1~a _q?e perl~nce a ~ara velar dicação, porque a commissilo de constituiÇlo que 
no. guarda da coosht.Uiçao : est~ d~termma~o. que a se prerende crear deve trabalhar nestas leis. Por 
ella pertenre decreta! a accusaçao dos mmJstros. consequencia não ha nccesssidadc de mais uma 
Ora, qualquer actu!ac;ao_que se ofrereço, sempre ha commissão particular para. ellas. · 
de ter por fundamento mfracçâo de algum dos n- . . . 
tigos da constituição, e ba de ser discutida antes . O Sa. V_AstONCELtos: - Es.tas le1s s!o de mutta 
que a camara a decrete , logo ~ conveniente que lrnportancia c trabal~o ;_c por1ss_o devem ser encar
baja uma comr;nissão, que informe. e dê parece_r ~eg'!,d~s a u!»a c?m~1rss~o espccral. Eu vou mandar 
sobre a- mater11r.'"Algum senhor suppOê que ella a m_sa a mwha md1caçao. 
nada terâ a fazer, e eu estou persuadillo do con- O Sa. SECRETARIO ~ouu FRAXÇA:-Vamos adian
trario. E' pois por este principio que eu quizera, lar os trapa!hos. Quelr~ '~· !-x. tratar_da nomeaç.ão 
<::ue fosse p~rmancnte. Quanto porem á denomi- da com~1ssno _de constJ~utça~ e depo1s tomar-!!e-ha 
nação «de rnfracções » JUlgo d1spensavel, e pre- em cons1dcraçao a moçao-do ~~lustre deputado. 
fcnria o titulo gcrd «de constituicào » por que l•llgantlo-se a mnterí;~ sufficu~nlemente discutida, 
este abrange todos os negocias, que pódem local-a propoz o Sr. presidente, no. conformidade da indi
directn, ou indircctamentc. Quanto a dizer o illustre cação verbo I do Sr. Costa Aguiar: 1•, se deTiit 
deputado que a constituição tem sido reduzida a pó haver uma commissão dns infracções da constitui
P!OPOnho que n3o posso admitlir taes asserções~ ç~o e mais object_os relativos a el\a: decidio-56- que 
Nós dev<>mos apre!entar indicações, e não proferir stm; 2•, se dev1a ser permanen~ ou n·omead.a 
accusacões, que só servern de nos indispô r. especialmente nos caso!! oc.currentes : ...-enceu-5e que 
(.Apoiado). Cosse permanente; 3•, se esta commissão seria 

o Sa. CosTA AcurAR :- Ha um rnodo de se acabar intitulada de inJr~cfõcs da co11stitui~~ ou simples- -
esta discussão, e isto em duas palavras; propondo mente de constaturçao; e p~r- este mobvo moveu-se 
o Sr. presidente, se a camara julga acertado no- algum debate, em que fallarao -
mear-sc um3 commi~são pcrma.ncnlc para conhecer O Sa. TEIXEII\.\ DE GouYtA: - (Não foi Dtlvido 
das denuncias sobre infraccões da constitu.icão, ou pelos tachigrapho:~). · 
se prefere as commissões aà hcc. • · O Sa. L111:0 COUTINHO: - Mas o que se venceu ~ 

O Sa. VEROUEIRO :-Temos muita necessidade de que se creassc uma commissão de constituicio na 
nomear esta commissão permancnt&: hão de oc- coofortni.rl3dA do ~ment.o. A e1tpres.~o cÔmmiR
correr muitos requerimentos, ainda injustos, que são de. constitu~o e ~enerica e tódos os ne'gocios 
prec!~ráõ de enme; e por isso eu julgo ~té im- q_ue d1zem respeito a constit1;1ição, · nm por este 
poss1vel que a dispensemos. Estar~mos sempre a tllulo a serem da competenc1a ·desta eo~isslo. 
nomear éon:>missões ad hoc? Por ,·entura é neces- Para que-bHemos de· abandonar o·-nomê· generieo 
saria a ce~tesa de exi.ste~cia dê crimes para se p~ pro~urar u!D termo pa.rticuJar7 Não . •tho isto 
crearem tnbunaes de JUStiça t E' uma prevenção mutto phrlosopb1co. . .· , 
para que no caso de e:dsurem crimes, jã estej~ O SR. V ASCON'CELLOS:- Por isso mesmo que o 
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objecto desta com missão é de muita. ponderação, a do que á de constituição. Alsuntag das leis, de que -
não devemos complicar com outros. E com !!fTClto preci~amos1 sao de muita import.ancia, eurgencia; 
muitas oecasiões se otfereceráõ, em que ella pre- tal é a lei aa responsabilidade: nenhuma é mais 
cise da maior circumspecção. necessaria. Como se ha do incumbir esta tarefa á 

O Sa. CLEXESTE PEnEitU: -A questão é agora commissão de constituição, ou de legislação, que 
propriamente do nome, e por consequenci01 de dentro em pouco tempo se hão de ver sobrecarre
pouca importancia : comtudo eu preferiria o titulo gadas de muitos outros negociost Eis a razão por
« Constituição » simplesmente pelas razões apon- quo eu requeiro na minha proposta, que não só
tadas pelo Sr. Lino Coutinho. mente se forme já uma commlSSào especial para 
. Tendo cessado a discussão, propoz o Sr. presi- estes objectos, mas tambem que os seus membros 
dente IÍ votação, e resolveu-se que a commissão se sejão aliviados de outras quaesquer commissões. 
denominasse " de Constituiç-ão » e logo pedindo a o· SR. Ltxo CoutiN'liO :-Logo de prlnclplo eu fui 
palavra, disse de parecer, que se criasse uma commissão cspcci.al 

O S11.. LI~ o CooTJ!fHO: ~Agora mando a minha para formar as leis regulamentares ; porque tudo, 
indicação, p01ra que esta · commissão se incumba de quanto tendesse a infraccões da constituição, pv
faz~·r as leis regulamentares. (Leu-a. ) deria talvez dirigir- se ·á commissão do poder 

O SR. CusToo1o DIAS:-Venceu-se, segundo 0 judiciario, aonde creio que hão de ir as accusações 
regimento, que esta commissão fosse de 3 membros, dos ministros. Por isso fui de parecer que era 
mas eu creio que deverá ser augmentada de mais escusada a commissão de constituir..ã.o. Porém logo 
dous votos, qu01udo esta camara fôr mais nume- que esta foi decidida, c nomeaãa, i'ulguei que 
rosa. pode ria mui bem incumbir-se destas eis regula-

O Sa. PRESIDEsTI!. : _ Est.á resolvido que seJ· a de mentares, · e · refot·mei a minha indicacão: o que 
ainda sustento. Disse o honrado m!:mbro, im-

tres membros por o~. . . pugnando a minha asser~o, «de que tal commissão 
O mesmo Sr. convtdou tmmedtatQillcntc aos Srs. nada tinha que fazcn• que ella havi~ de ser sobre-

deputados .P~ra procederem á respectiva ~omeação carregada de trabalho~_ . · - -
por escruttmo: e apurados os ''?los !orao dccla- Não· duvido (e era para dar "raças á provi-

! ndos membros os ~rs. · Verg.ueno com 23, V as- den_Ç.i,I!,_SOJ)li<Lná<>-ti.Yesse-em-qu~ trabalhar)· ntas 
-.concello•c:om 20, e Llno-€outmho-com .. l4)f· não supponho que s.,rá tant<~. a enchente, comQ o 

Entretanto ma!tdou o Sr._ Vasconcellos ll,mesa a honrado membro inculca, fib'lltando·a sempre so· 
sua proposta, assun concebtda: h recarregada de queixas. Então seremos nós in-

« Proponho que se crie uma commissào com- felizes! Deus nos livre, que a commissão de cons
posta de cinco membros, para formar o projeclo da tituição se veja sempre occupada com negocias de 
.lei da responsabilid~e, e os mais de leis regula- constituição I Por isso disse, que teria te111po para 
men~ e que OS"''Ilembros desta comt'iiBSã'O'"sejão se em pregar nos projectos de leis regulnmenlores. 

-ãllinad de todo outro trabalho de commissões. » Disse além disfo o honrado membto que taes 
Depois de a ter lido, pedio a ~alavra, e diss~\· · l ~i~ perte!l~m mais á commissão ~e . legislação 
O S'R. sl!:CJIETARIO SouZA FRANÇA: -Sr. presi- !llvtl e cnmmal, ~o ~e á de consttl~tção; e .eu 

dente, antes de seguir na nomeação das com missões, ) ulgo pelo contrano. 1 OJ!!OS. tres espe_ctes de lets: 
fu-se preciso tratar deslas propostas. 0 Sr. Lino as fun~amentae8, CJI:IC sao malteravets o~ toda a 
Coutinho indicou que a commissao de constituição, ex~ensao; as do codigo que tambem ~o.lnal~era
que se. acabou de crear, se incumba dos projectos ve1s q_unnto ás ~uas bases; e as admm1strattvas\ 
das le1s regulamentares, e o Sr. Vasconcellos pre- que sao mudav_CJs a cada pa~o. Pnrgunt!?: a qua 
tende que estas leis, ma:dme a da responsabilidade destas classes pertencem as le1s, que se vao fazer! 
dos funccionarios, sejão encarregadas a uma com- (E' totaltne11te destitt~ido de setltido o que os ta
missão 'privativa de cinco membros, que por isso chypraphos escredrão desde este pcriodo até o que 
devem ficar alliviados de outros trabalhos. Queira se 8egtu). 
portanto propOr V. E~. á discussão esta maleria. Ellas não pertencem ãs leis do codigo, mas 
. Have,!ldO o Sr. ~res1den.te declarado achar-se em fa~em um appendice da constituição. Tanto se 

discussao a matena, contmuou mostra isto, que umas .dependem das outras. A 
. O s-. -~$1!CUãAR10 SouzA FRAXÇA :-A organt- constituição di:t que ha de baver um supr~wo tri
saçio dos l~is regulamentares é um objecto dcmuito bunal de justica, mas não aponta como ha de ser 
trabalho, e importancia: por isso eu julgo1 .que, este tribunal, que por isso deve ser ordenado por 
reservando-se para a r.ommissão de constitu.tção o leis regulamentares. Por consequencia estas leis 
conhecimento elas infracções da constituição, dos pertenc.'lm á constituição, e não á lesislação civil, 
requerimentos das partes, a isso relativos, e das nem á legislação criminal, e é portanto da attri
propostas sobre materias constitucionaes, deve buição da commissão de constituição organisar 
haver uma commissão privativa para. a formação estas lei!!, ·petas quaes deve andar a grande ma-
de taes leis. Esta é a minha opinião ; 'fCoto pois pela china. · 
indicação do Sr. Va!COncellos. Não me achando porém com as luzes necessarias 

O Sll. V AStONCELLOS:- A com missão incum- desta materia, para desempenhar tão vasto projecto ; 
bida de couheCI!r das infrac<;ões da constituição, visto .eu. ~r sido n~roead·o para ~ comm!ssão. de 
não póde ser encarre~ada das leis regulamentares, c~nst~twçao, peço hcença para reta.rar a mmha l.n
aludA que se queira dizer que esta com missão nada d:caçao: e . sou de pare~c.r .que se crte essa com mis
ter& a Tuer o ~e eu não admitto. sao espectal dos nuns illuslrados membros da 

As leis. ~~a~ent.ues são de muita p<>ndera- cam!lra, P.ara. desempenhar tão importante fim. 
çi.o: e quanao-~ quizesse incumbir este t.rabalh iB.eluDU:fl.J . 
a oult:a cOÍD!'fiÍssi.o ordinaria, j~lgo que scr!a mais O ~"· YEilGUEillo ;-Parece-me tambem, que a 
propno encarrega-lo ã commtssio de legt.slação, commissão de constituição nll.o deve ser onerada 



Cfrnara aos Deputados -Impresso em 30'1212014 16:13 - Pá!Jna 1 de 2 

36 SFSSÃO EM 10 DE - ~IAJO DE-18!6 

de trabalhos, que talvez não possa desempenhar sidereção. Póde ler-se agora, e depois tr~tar-sc 
com a promptidão que convém. Para fazer as leis della. 
regulamentares, talvez lhe não chegue o tempo, e (.A.prozinl4va-se_ a hora de_levanlar-se a selli<ÜJ.) 
seria util crcar-se _para este trabalho privativo uma 0 Sa. SECRETARIO Soou FJU:o~ÇA leu-.1, c era as-
commissão espec1al... Entretanto deixemos esta -sim concebida. 
questão, e vamus nomeando jâ as commissões, que 
llstào marcadas; c depois tratai·emos d'aquellas, · « Podendo acontecer qUe muitas vezes ostra
que a necessidade cx1gir. ·E' por isso a minha balhos desta camara se encontro com os d 'aquella 
opinião que n ão gastando tempo _por ora nestas dis-- outra do senado, e vice-versa; fazendo-nos perder 
cussões, passemos já âs comm1ssões indicadas no o precioso tempo, que se não perderia, se acaso 
regimento. e reservemos as outr:~s, para quand~ se ~d~ uma d'ella~ trataSse de ml!-teri:~s dif,ferentes '; 
fizerem necessari01s. mdiCo, para desviar semelhante Jnconvenicnte, que 

0 SR. VASCONCELLOS :-E' grande a urgencia das . so estab~leça. cn,re as duas casas, por meio de seus 
leis re"ulamentares, pois sem ellas s.e não póde s~c~etariOs, urna conesponden c1a qno dove eon
mover a machina da CODSlituiç.io, principalmente SIStlr n a r~~essa de ~m .quadro, <;>nde se declare a 
sem a que ·marca a r esponsabilidede. E' verdade or~e~ do_ dia, os P~OJe~tos de le1 apresentados, e 
que ultimamente publicou-se nm decr~to dando as mdtcaçoes offerec1das e~ uma e outra. mesa. » 
algumas !rovidenc•as sobre esta matel'la, porém Acabado o tempo da s~SS<!O, o Sr. pres.ldent~ deu 
ainda est mui distante de preench er o seu fim. (Iara or<!_em do dta ~egwntc: 1•, a contmua•tao da 

Nós estamos muito lon"e de concluirmos os nomeaçao das comm1ssóes; 2•, se sobrasse t.empo, a 
nos~os trabalhos: e como p

0
or ora so(nos poucos, e leitura . de projectos, e indicações ; c l~v01ntou a 

se assentou que as comm issõcs fossem por- isso sessão :~s 2 horas da t.arde.-:llanoel Jose de So11sa. 
compostas de tres membro~, embora tenha só tres F·1·ança. 
votos a commissão qne lembro, e que propuz de 
cinco, para principiar desde já ·os projcctos de leis 
regulamentares. clla serâ uma das que para o fu
turo hão de ter m:~ior numero de membros. 

E' lambem de summa nr.ccssid:~dc, que seja 
· exempla de outros quoesqucr trabalhos: e torno a 
reqíi'erér qtte se niio inctunhuo 1\S leis ·regulamen:
-tares--n ~ommissão de constiluiçilo; porque esta 
desgraçadamente ha de trabalhar muito . D~us queira 
que não I 

Julgada a. materin sufficicntemenle discutida, pro
paz o Sr. presidente á votaç.io : 1. • Se devia erear-se 
a commissão indicada pelo Sr . Vasconcellos. Ven
ceu-se que sim. 2.• Se devia ser de cinco membros. 
Venceu-se igualmente que sim. a. o Se os membros 
desta commissão ficavão álivindo~ dos outros tra-
balhos de commis&"ies. Decidiu-se que sim. 

Enl.ão pedio a palavra , e disse 
O SR. Cusrooro Du s :- Sr. prcsidente1 crcitr'q 

os membros desta commissfto ficàó aliviados, mas 
nào inhibidos de qualquer outro t rabalho d~ com
missões, e peço que aEsim se declare. 

v SI\. LlNO Coun~no :-l)óde ser que :~lguns dos 
senhores desta commiss:to tenhão forças p.ua tra
balhar em outras. 
o Propoz o Sr. prl!sidenll! e:;te incillenteáTotat.ào; 
o foi deliberado, que os membros desta commissão 
não ftcavão privados de trabalhar em quae~ucr 
d_utras, a que pertencessem, SI! o íluizcs~em. 
; Seguio-so a votacão por c5crutino, o obtivorão 

maiori01 os Srs . Vérgueiro com 2:3 votos, Vascon
cellos 23; Cost<l Aguiar 21, Almeida e Albu<Juerque 
19, e porque se achárà.o igt, <olmc_:~ nt.e com 14 votos 
os Srs. Tcil:eira de Gouvi!a, Clemente Perei ra, 
Cruz Ferreira, e Li no Coutinho, recorte u-se á sorte, 

, que decidio pelo Sr. Lino Coutinho·. 
· Tendo o · s r. presidente publicado a eleição dos 

senhores da com missão-, pedio a palavra e orou 
O Sn. CustOJliO DrAS :-Sr. presidente, a minha 

opinião é que esta commissiio trate primeiro que 
tudo da lei da. liJ:;erdade da imprensa, que deve ser o 
pharól, que caminhe diante de nós, para nos dirigir 
na opinião publica... . rContimwu o hOftrado mem
bro, mas two foi ouvido pelo~: lachigro.pkos.) 

O Sn. Ll;\'0 Courr:\'RO :-Tenho aqui uma 'indica
ção, que mando á mesa, para se tomar em con-

RESOLUÇÃO DA_CA.UARA. 

Illm. e Exm. Sr.-A callijll'a dos deputados tem 
resolvido dirigir a Sua Magest.ade . Imperial, uma 
deputação, ·para lhe render gt'O.Ç!I-S llela installaçüo 
da assembléa geral-legislativa- -do 1mperío: O que 
participo a V. Ex. para o levar ao conhecimento 
~ mesmo augusto senhor, a fim de lhe assignar o 
d1a, lugar e h ora, em qt~e houver por ·bem de are
ceber. Deus guarde a V. Ex. Paço da camarâ dos 
depu tados, em 9 de Maio de 1B-2G.-Manod José tk 
Sou.=a FranFJ.-Sr. José Feliciano Fernandes Pi
nheiro. 

Teree(ra se•são or•l•••l'a 
RM--w-DE-M'A10-D~-

PRESIDE~CIA DO S R. PEREII\A NOIII\EG.A 

Reunidos os Srs. deputados ás lO horas da ma
nhã, a procedendo-se á chamada, acl}arào-se pre
sentes 55 senhores, faltando o Sr. Feijó. • 
· O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, I! 
lijo, a acta da antecedente pelo Sr. secretario Maia, 
pedio a palavra, c disse -

O _Sn. Ln~o Coutl~Ho ;-OuYi fallar na ~cta, qu~ 
I!U tmha í<nto uma emenda ao parecer da com-" 
missão, que pro_poz as bases do discurso ao throoo. 
Eu não emendei o parecer da commíssào; o que 
eu fiz ,' foi um additamento : não emendei causa 
alguma. 

O SR. Souu FRAXC.A :-Chama-se emenda tudo, 
quanto vai alterar umã propost:~, ou parecer . 

O Sn. LtNo Cotm;o;uo :-Meu caro e honrndo mem'
bro: nós havemos de fallar· \1 linguagem, em que o 
ordinàr io falia : não podemos criar linguagem nova. 
Emenda é o que faz mudar qualquer cou...q de uma 
para outra socre : ou lhe tira alguma parte, e· sub
stitue outra. Eu nada emendei do que eslava feito. 
Addit3mento quer dizeraecrescentamen\a: emenda. 
quer dizer ~udança da fórma antiga _para a outra 
nova. Isto mesmo, que digo,- é -poe:h_<IJlA. da com-
missão, porque eu não mudei nada do que el1<1 
fez. 
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O Sn. SouZA Fn.\~Ç.\ :-Eu creio que é a mesmn 

cousa, quo eu di.sse; porque uma vez que se alterou 
o parecer aà commissâo houve uma emenda. 

O SR. L1xo CoCTINHO :-Pois bem; mas cá para 
o meu diccionario me parece differente causa 
« emtwdar , de u accrescentar. " 

O Sn. VBRGUEIIIO :-Creio, que não haverá duvida 
alguma em que seja emenda: o mesmo regimento 
assim o classifica. Entretanto vamos seguindo o 
nosso diccionario, não tratemos de o emend11r niio 
usemos de diccionario novo. Seja altera1·, seja chmi
nuir, seja trauspôr tudo isto é emendar. 

O Sn. CoSTA AGUIAR :-0 que se acaba de pon
derar é precisamente o sentido, em que no.rcgi
mento, por que ora nos regemos, se toma, e é 
considerada a- palavra-emenda-, e por isso, Sr. 
presidente, c-.onsulte V. Ex. se esta camara approva 
a acta, como est.á redigida. . 

O ~n.. _SouzA. FnA.."\ÇA. :-0 regimento da asseml.)léa 
const1tumto deu o nome de emenda a tudo, o que 
produz altera~o nas proposições, ou pareceres: ha 
emendas add1tivas, correctivas, suppt·essiYas, etc. 

O Sr. LiNo CouTINHO : -Sr. presidente, ainda não 
se appl'ovou a acta. Eu fiz a minha relleJ[ão, mas 
se a acla está ou não approvada, ainda não ouvi. 

O SR. CosTA. AGVIAR :-Tt'mos um estylo ,. e é: 
logo que os Srs. deputados, lida a acla, não fazem 
renexão alguma, entende-se que está· approvada. 

O SR. Ln~o ColJ'l'INBO : - EstA muito bem ; mas 
sempre ouvi pr.opõr, se se approva ou n l'l.o a acla. 

Propoz o Sr. presidente, e foi 11pprovada a acta 
tal qual estava redigida. 

A este tempo compareceu na sala o Sr. Feijó. 
Passando-se ao expediente leu o Sr. secretario 

Souu França os segumtes officio~: 

" .PI\1~1~0 

« 111m. c Exoi. Sr. - Tendo )en1do ú prcsenca 
de Sua M~tgestade o lmperador o officio de V. Eic. 
da data de hontem em que me communica ter a 
camara dos deputados procedido â eleicão de pre
sidente e secretarias. ficou o mesmo senhor sciente 
do seu conteddo. O que participo a V. Ex. para o 
levar ao conhecimento da mesma camara. Deus 
guarde a V. Ex, J>aço, em 9 de Maio de 182tl.- José 
FeliciatiO Fernandes Pinheiro.-Sr. Manoel.Josê de 
Souza França. ,, 

deputado eleito pela província da Bahia. E resol
vend«Ke que fossem remcttídos á commissão de 
lJu.dere~. convidou o Sr. presidente os membros 
respectiVO~, para appresentarem quanto antes o seu 
parecer, VISto achar-se fóta da sala o Sr. l\lonteiro 
de Barros, que devería tomar assento na vresente 
sessão. . 

O mesmo s~nhor declarou, que se devia entrar 
na ordem do d1a, que era a continuação da nomea
ção_ das commissões, propondo primeiramente a da 
ver1ficação dos poderes, para ser provida, e então
se levantou, e disso 

O Sn. MARcos AxTo:-.10 =-:-f:u creio que póde ser· 
c~~serv~da a mesma comm1ssao, que desde o.prin-
ClPIO fo1 nomeada. · - --: 
. Sendo este objccto proposto á votacão resol
veu-se que servissem nesta commissão Ôs ~esmos . 
membros, _que foriio nomeados nn primeira sessão 
preparator1a, a sabel' : os Srs. Teixeira de Gouvêa 
Almeida e Albuquerque, Vasconcellos, Cunha Bar~ 
bosa, e Verguciro. 

Seguia-se a nomeação da c.ommi!'são de fazenda 
c tendo corrido o escrutínio sahirno eleitos os srs: 
Il.ezende Costa com 33 votos, J.edo com 21 , c Her
rera com 18. 

Então -pedi o a pala,·ra, c. orou pela maneira sr.- · 
guinte 
_ O Sn. D_u-'n:rE S!LY.\ :-Eu creio, que \lS Srs. pra

SJdentes ~ao sao exempLO!' de sereu1 nomeados para 
as commJssões, · por isso quo a presidcncia não é 
permanente. São dispensados tão súmcnle do exer
cício d'cllas, durante o tempo, em que a occupào. 

A este I.Gmpo comparece~ na sala o Sr. Teixeira· 
de Gouví!a. e na qualidade de relator da commissão 
de poderes, leu o seguinte 

« PARECER 

· « A commissão dé poderes examinou o!' diplomas: 
dos Srs. Antonio Au:;usto Monteiro do Barros dc
p~tado pel(\. província de .Minas-Gcraes, e 'Joà() 
l\Jcardo da Costa Dtumond, pela província da 
Bahia, e os achou conformes às actas, c estas con
formes á lei; e por isso é de parecer, que os Srs. 
deputados podem tomar assento nesl.á C.'\lllara. Paço 
da e<trnara dos ~eputados, 10 de maio de 182U.- (Se
gucm-se as ass1gnaturas.} » 

Sendo approvado, convidou o Sr. presidente os 
Srs. 2° e 4° secretarias, para fazerem as honras 

« SECUNDO . da introducção do Sr. Mont6i~o de Darros; o q~al 
" Jllm. e :Exm. Sr.-Accuso a recepção do officio, te!ido entrado com as cere.momas do estylo, prestou 

que V. Ex. me d!rigio em data de hontem partici ... o JUra~enlo, e tomou assento. 
pando a nomeação dos Exms. Srs. presidente, 6 Contmuando-se n~ ordem do·dia, procedeu-se á 
secretarias da camara dos deputados; e levando nomeação ~a con~~1ssão d~ petições, pelo mesmo 
seu contcddo ao conhecimento do senado ficou 0 methodo de escrutm10, A fnrao declal'ados membrO$ 
mesmo senado int.eil:ado,- Deus guarde ;. V. Ex. os Srs. Almeida.. Torres com 16 votos, Araujo BastG 
Paço do senado em 9 de maio de 1826. - Vis- com 151 e PedrCira com 12. · -
conlk tk Barbacefla. -Sr. Manoel José de Souza Segu1o-se a de legislação, e justiça civil, e cri-
França. » minai, para a qual farão nomeados os Srs. Silva· 

De ambos ficou a <:amara inteirada. 
Antei de se entru- na ordem do dia, o Sr. Tei

xeira de Gouvêa mandou á mesa o diploma do Sr. 
deputado eleito pela província d.e Minns-Gcraes, 
Antonio Augusto Monteiro de Barros, declarando 
que este senhor se achava na ante-sala, esperando 
pela resolução :da camara, ll_ara pOO.er•entrar, e ao 
mesmo tempo o Sr. Araujo llasto fez lenr á mesa 
o diploma do Sr. Ioão Ricardo da Costa Drumond,· 

Telles com 21 votos, Augusto da Silva com 19 e 
Cruz Ferreira tambem com 19. ' 
Fo~ão igu~ente provid3:s a com missão de com

merclO, agncultura, mdustrta, e artes, recahindo a. 
eleição nos Srs. Clemente Pereira com 25 votos, 
Baptista Pereira com 21, e l,ires Ferreira com igual 
numero. 

A de marinha e guerra nas pessoas dos Srs. 
Chagas com 50 votos, Cunha Mattos com 48, e 
Hollanda Cavalcante com ·46. 

ln 
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A da instrucção publica. para a qual obtiverão ao senado quanto antes a proposição, e acto do rc~ 
a rnaiol'ia de 35 YOto;; o Sr. Cardozo, de 24, o Sr . conhecimcn~o do principo successor, e herdeiro pre
Ferreira Franca, e de 21 o Sr. Cunha Barbosa. sumpth•o da corôa imperial do Brazil.- Marcos 

A do cccles~astico, recahindo a esc<!lha nos Sr~. ..-h1tonio de Sou::a.- Em 11 de Maio de 1826. » 
monscnllor P izarro com 41 votos, 1\larcos Antomo Acabada a leitura, pediu a palavra, e disse 
com 26, e Seixas com 21. O Sn. Vs nGUEil\O :- Eu assento que pnn trn-

A da cstatisticaediplomntica, YCrificnndo-se a no- tarmos de todos os negocios com a madureza neces
roPa~ào nos Srs. Hcrrera pela maioria tle 21 votos, saria, devem cllcs ser antes e ntregues a uma com
Ledo pcln de 18. e monscnhor Piznrro peln ~o 14. missão, c1ue delucide amateria, e informe sobre ella 

Ultimamente teve lugar a de saude puhhca, c á camara . O presente negocio parece relativo á 
fotàO pata clla eleitos os Sts. Lino Couünho, con- constituição, c por isso seria de voto que se dirigisse 
tando 4!'1 ,·oto~, l~e.rreira França, outros tantos, e á rcspectj\•a commissao: mas como esta se aeha 
Gonçnh•cs )fartins, 9. falta de membros, ,·isto gu<' dou~, empregados 

llada a hora, indicou o Sr. presidente para ordem tambcm na commissà,.o de leis regulamentares, estão 
do dia seguinte: 1•, a continuação tla nomeação das por isso dispensados de outros trabalhos, é necessa
conunissões; 2•, a leitun de propostas, 0 pro- -rio que ou se incumba este objccto á coromissão de 
jectos. legislação, ou se nomêem dous membros para a df} · 
Levantou-s~ a scssflo ;ís 2 huras lia tarde. - Ma- constituição, que sendo de t.rcs está .re.~nzida a um 

tlocl José de Scm;;a França.. sú, se me não engano. A nunha opm1ao é que se 
dirija á commissão de legislação. , 

Quarta f!IC~ssão ordtuarla 

D I 11 De :\!AIO DE 18".26 

PAESIIlE~CJ.\ DO SR. PEREll\.\ D.\ lSOBJ\EG.\ 

Feita a chamada ús 10 horas da manhã, acha
rilo~sc prrsentcs 55 Sr!;. deputados, fnllando o Sr. 
HollandaCavnlcanto com causa sabida, o o Sr. Duarte 
Silva sem clla. O Sr. presidente declarou nhcrta a 
sess3o . c o Sr. secretario Costa Aguiar leu a acla 
da antecedente, quo foi approvada. 

Principiando-se pelo expediente leu o Sr. secre
Souza França o seguinte 

« OFFICIO 

" 1\lm. e Exm. Sr.-Desejando o senado que as 
suas rcsol ucões em tudo. que for commum ás duas 
camara.s, s~jão prcccdidtts do uma communicaÇ<\O 
franca entre a;; commissões cncat·regadas de apre
sentar o projecto de qualquet· regimento, ou forn~u.
lario : ordenou-me o mesmo ~en:tdo, que eu parLict
passe a V. Ex. is to mesmo, assim como de ter hoje 
nomead:> uma commissào de 5 membros para orga-
1tisnr o formulatio do rcconllccimento do principe 
imperial , a fim do -IUO as commissões se reúnào, 
quando a camar~ dos dcputndos assim o ol\lender. 
Deus guarde a V. Ex. Paço do senado, em 10 de 
maio de 1826.-l'iscot~de de Barbacet~cr..- Sr . Ma
noel José de Souza Fran<'.a. »-Ficou a cnmara in-
teirada. • · 

E como o Sr. presidente observasse que a ma
teria deste officio offcrecia motivo de deliberação, 
abtio logo a discussão, oiYerl.'cendo a palavra aos 
senhores que se propuzessem rcne:lionar sobre o as
sumpto; e immediatamente se levantou, c disse 
· O SI\. !IL\1\cos ANTONIO:- Sr. presidente, não sei 

se acaso me seria permittido fater uma indicação, 
que tem muitaconnexão com o objectodeste officio, 
que se acaba do receber. · 

Tendo-a enviado ã mesa, foi lida pelo Sr. secre
tario Souza França, c era assim concebida. 

IC Em religiosa obscrvancia da lei fundamental 
d.este, impcrio t it.· 4• art. 15, n. 3, .que ordena
reconhecer o príncipe imperial, como successor do 
throno- na 1• r eunião, depois do seu nascimento, 
renovo a proposta, que em 6 do cõrrente na aber
tlua da assembléa geral, teve a gloria de fazer o H
lustre deputado o Sr. Maia; o indico que seja enviada 

O Sn. ALu.\ :-Os illuslres membros da commissão 
de constituição forão, é verdade, dispensados de 
outras commissoes, porém quando queirão, poderão 
incumbir-se de qualquer t rabalho, que pel'tença 
i1q'uellas. para que forno d'antes nomeados. E como 
o caso é urgente, e julgo nào levará muito tempo, 
tnlvez os illustres membros não se escusem de fazer 
hoje mesmo este serviço. · · 

O Sn. Souu FnA~C.\ :_;_Sr. presidente, o senado 
resolveu tratar do formula rio do reconhecimento do 
pdncipc imperial, na ~órma da constituição; e que 
a sua organisnçào principiasse por uma commissão 
espec\al de 5 membros, que para isso nomeou. Con
Yida-nos para que uma commissão desL'I camna en
carregada do mesmo objecto se reúna áquella, a fim 
de obrarem de accordo. E' pot tanto necessnrio 
saber, se esta camara convém: para o que julgo 
que a primeira questão, que V. Ex. deve propOr, é, 
se este negocio deverá prirueiramenle u: a uma 
com missão, ou se deve já ent-rar em discussão. 

o Sn. LIXO CouTJ~IlO :- Eu creio que vem a ser 
a mesma co usa debater antes ou depois; por conse
guinte pódc entrar já em discussão. 

O SR. Souz.\ FIUNÇA leu no'l'"amente o officio, e 
insistio na opinião, que expendêra de ser necessaria 
a proposta do Sr. presidente, e a resolução da ca
mara. Pelo que perguntando este senhor se acamara 
era de parecer, que o officio do senado, junto 6. in
dicação do Sr. Marcos Antonio, devia passar por 
uma. commissão anles de ser discutido: resolveu-se 
ql!csim. . 
• O Sn. Vl!RGUEIRO:- Deei.dio-se que este negocio 
fosse a uma commissão, mas ainda se não declarou 
qual é esta commíssão. 

O SR. CP.uz :-E' uma mataria de dircitó publico : 
por consequencia deve ir á comtnissão de consti
tuição~ 

O SR. VEP.GilEIRO:- E' preciso ter em vista que 
essa commissão não tem os membros sufficientes, e 
que é necessario nomear supplentes para os lugares 
dos que estão dispensados. De mais ainda que este 
negocio pareça muíto simples, nem por isso convém 
que seja tratado com menos reflexão. Póde ser que 
a illuslre commissão não esteja. tão habilitada, que 
haja de decidi-lo de repente : não é em um instante 
q_ue se toma uma discreta deliberação, por,me.is in
stgniflcante que seja o assumpto: pois ás ..-ezes 
oprcsentão-se difficuldades, que se não esperavão. 
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Sempre é preciso formar j.l1zo serio, e por assim me 
expbcar, dormir sobre o nêgocio, antes de emittir 
qualquer opinião. Julgo portanto que não sendo 
urgente esta materia, não se deve eXJgiJ: que a com
missão interponha hoje mesmo o seu parecer, bas
ta.ndo que o appresente amanhã. 

O SR: SouzA FnANÇ.\ :-0 que está vencido é que 
vá ·a uma com1nissão: mas não se declarou tão ur
gente a materia, que seja necesso.rio ser hoje mesmo 
tratada. Este foi meramente o parecer de um dos 
Srs. deputados, porém não a dectsâo da camara. 

Propoz então o Sr. presidente, c resoh·eu-se que 
a co~missão de constituição fosse incumbida do 
negOCIO. 

O SR. Vr:acuEmo :-Agoraseráncccssnrio fazcr-so 
a nomea~o de outro senhor para membro desta 
commisslio, em lugar do que se acha dispensado. 

O Sn. LINo CoutiNHO:- Os membros da com
missão de leis regulamentares não estão dispensados, 
senão dos trabalhos continuados de outras commis
sões. Parece-me que o interpôr parecer sobre este 
officio do senado, é um to:aball1o, com que nós não 
havemos lle gastar 15 nem 20 dias. Por conseguinte 
acho que o Sr . deputado poderá dispensnr um dia 
para o empregar neste serviço. 

O SR. Souz.\ FMNÇA :-Está resolvido pela ca-
. mara que o Sr. deputado; como membro· da com
missão de leis regulamentares, seja aliviado deout\'a 
qualquer cowmissão: nós não podemos obrar contra 
uma deliberação t.omada. · 

O Sa. VERGOEIRO:- Al6m do trabalho conti
nuado, que está incumbido a esta commissão, quo 
por isso foi dispensada de outros, propõe-se este ser
viço extraordinario, qY-e podP.rá gastar uma hora, 
ou um dia; atráz deste vem outro, que levará outro 
dia; e assim por diantQ. Entretanto flcão paralisa
dos o~ projectos, que estão encarregados áquella 
comm1ssAo, e que nmguem poderá negar que são da 
maior urgencia, como jà :se tem declarado nesta ca
mara. Julgo por tanto que clla não deverá ser dis
t~ll;hlda ~e maneira alguma para qua~squer outras 
d1ligenc1as. 

O Sa. SouzA FIUNÇA :- Por esta occasião occor
rc-me propõr, que se nomêe uma commissão, que 
tenha por objecto fazer a escolha e proposta dos 
memb_ros necessarios para todas as outras commis
sões: sendo por isso denominada « Cómm.issão 
de . commissões. " Julgo que este expedi~nte é 
mutto conforme ao decoro da camara, e á economia 
do tempo·; pouJ.>ando-nos o que se gasta P.m apurar 
votos de escrutmio sobre os membros de com
missões. 

O Sa. LtNO CoUTINHO :- Não descubro a neces
sidade de tal medida; pois ao Sr. presidente com
pete nomear o membro que falta. Nas cõrtes de 
Portugal era o mesmo estylo : quando faltava um 
membro a qualquer commissão, o presidente no
meava supplente, som ser preciso voto do congresso. 
Que meio mais breve e facil do que este? · 

_O S11.. Soou FJUNÇA : - Eu na minha indic.1çào 
nao trato sómcntc do meio de substituir os lugares 
vagos nas commissões; trato principalmente do de 
prover as que ainda nos faltão formar; é este o ne
gocio que eu quizera que fosse reservado a uma 
commissão especial. 

O S.k. VnGOEJII.O :-Eu julgo desnecessaria tal 
providencia, assim como quizera que se seguissem 
os Cl.:emplos e usos de casa com preferencia 30s de 

fóra. Na asse.m~léa con~titui!lte praticou-se o que 
agora temos 11íl1tado; tsto c: serem os membros 
das commissões nomeados pela camara. Tal é o IJU8 
se acha mar~ado no regiQ!ento, qu.e ainda respelta
m?s como le1, e que nesta parte muito cumpre que 
seJa conservado. Este é o meu. voto; porém se a 
carnara -adoptar a medida projectada, eu não lhe 
descubro irv;onveniente consideravel; porque da 
sua approvação Oca dependente a escolha e pro
posta, quo essa commissão liouver de fazer; e ua 
discussão que deve preceder a resolução ·O nal se 
podem apontar aquelles dos nossos honrados oolle
gas, q'\le possuão .maiores luzes e pratica nas mate
rias, para que são destinados. 

O Sn. L1:-;0.. CooTJ:-;uo :-Este meihodo, que se 
acaba de propõr, Sr. presidente, pódc embaraçar, e 
compromctter muitas vezes os nobres · membros 
desta camara, supponh~ V. Ex. que a comm!ssão 
escolhe e propõe para membro de certa commissão 
um de nds outros, em quem não concorrão as pre
cis~s qualidades ; quae~ hão de ser os collegns que 
o hao dl! rP.provar publtcameute ? Como hão de de
clarar a pre{erencia a favor de outrem ? Certamente 
tudo quanto disserem em desabono· do proposto, ba 
de passar por um ataque dircclo. 

O Sn. Cnuz :- Eu não tenho noticia de· seme
lhante ma.neira·de ·nomear r:om·miSsoês: · o·s mêios· 
seguidos em toda n parte são os dous, que se achão 
adoptados pP.l!l camarn, isto é: ou pelo escrutínio 
sec;;eto, ou pelo presidente do congresso; e só ap
provaroi qualquer· dos dous m.ethodos. 

O Sn. VEnGUEIRO :- Eu não descubro o inco.ove
nieute, que se acabou de apontar na medidn indi
cada: porque na hypolhcsc de não agradar algum 
dos propostos pela commissao projectadn, _patecendo 
preferível a escolha de õutra pessoa ma.1s apta na 
materin, nenhum embaraço tcrião os nossos bou
rados collegas de assim o declnrarem, visto que de 
tal prefereneia não r esultará injuria alguma aó pro
posto • .Eu creio que nenhum do nós tem o órgulho 
de se persuadi r sufficientcmente habilitado em 
todos os ramos das sciencias; e por isso não posso 
adrnittir que st'ja injuriosa a declaração, que se faz, 
da preferencia, que pat·a certo assumpto se ·dá ás 
qualidades pessoa.es de um, quando o preterido é 
igualmente reconehcido idoneo para outro ramo; pa
r~cendo-mo que só se dará poroffendido aquellc, que 
tiVer a vaidade de se julgar universal nas sciencias. 
En~retanto eu peço que se ponha a materia ó. vo
tacao. 

VrO\)OZ ent.ão o Sr. presidente, se tinha lugar a 
comm1ssâo indicada pelo Sr. Souza França: e de
didio-se que não. 

Propoz mais se na falta ou ausencia do algum 
membro de qualquer commissão, já nomeada,. era 
sua, ou da camnra a nomeação do supplente: re
solveu-se- •ple era da attribuição do Sr. presidente; 
que immediatamente nomeou o Sr. Tei.xeira de 
Gouvêa para supprir o lugar do Sr. Vergueiro na 
commissno de const.it.ui.~o. 

Finalmente propoz o Sr. presidentê se devia con
tin.uar a ~o!~Jeação dos commi~es pelo metbodo 
de escrutm10 secret~; e resolveu-se affirmativa-· 
mente. - - ·· · "'"""' ·-

A este tempo pedio a palavra, e disse 
O 811. VERGUEJRO :-Eu peço . que sejão dispen

~dos os me.mbros ~acomruissão do regimen. to, para 
1rem conclwro proJecto, que tem de oflerecer quanto 
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antes ã approvaç.áo da camara. (Jl andou indicação O Sn. SouZA FJU!(ÇA: -0 Sr. deputado retira a 
á •mesa.) sua moção ? 
· O SR. CLEMENTE PEREJR.,:- Parece-me que por O Sn. VERGIJEIRO :-Sim, senhor. (Retir011--a.) 
muito urgente que seja esse trabalho, não podem Passando-se á ordem do dia, convidou o Sr. pre-
com tudo os illustres membros ser dispensados de sidenle ã camara para a nomeação da commissão de 
assistir ás sessões. cathecbesis, colonisação, e civilisação dos indios

1 
e 

O Sn. VEnGUEll\O :-Eu creio que não ha negocio para n de mina~ e bosques: e recolhidos e apuraoos 
tão urgente como o estabelecer a ordem dos traba- os votos,~'lraõ-êrni~s-para a primeira, os Srs. 
Jllos da camara: este objeto é da primeira necessi- Seixas com ;M votos, Cunha Darbosa com 20, e 
dade. Além de que esta commissão 6 compo8ta Cunha Mattns com 17; e Jlara a segunda, os Srs. 
de tres membrost c o numero dos Srs. deputados r erreira França com 35, Cardoso com 23, e Rocha 
presentes já cxceoe ao de 52; sendo de notar que os com 20. 
negocias, que se offe~ec~m a trat.ar na presente A este fempo enkou o Sr. Duarte Silva. 
sess..'lo, r eduzem-se a mera.s leituras de projetos e O SI\. COSTA CARVALHo.mandou â mesa o diploma, 
indicações, que de certo não se decidiráõ hoje. que recebêra como deputado eleito pela província 

O Sn. Ll:'iO Cmm:mo :-Eu quero que esta camara da Bahia; e reso\veu-'Se que fosse reroettido á com
declare, se.acaso os membros das commissõcs devem missão de podere!'. 
fazer os seus trabalhos no tempo das sessões da ca- Então o Sr. Odorico Mendes, como relator da 
inara. Se assiiD íõr, estaremos sem poder deliberar. com missão da redacção do Diario, pedindo a palavra, 
Creio que os Srs. das commissões tem outra obri- leu, e enTiou â mesa a seguinte proposta: 
gação além do expediente particular dellas, que é a «A commissào encarregllda da reda~ão do Diario , 
de assistirem ás sessões da casa. Quando a camara desta camara, acl1ando na pessoa do Dr. Francisco 
nomêa alguns dos Srs. deputados para membro de Gomes de Campos, as qualidades precisas para. ser 
uma commissão, incllmbe-lhe mais um trabalho, 0 redactor do mesmo Uiario, propõe~o 8 camara 
sem o dispensar do onus principal de conserva1· a para esse fim; ' 'encendo .elle o ordenado de cem 
sua rcsidencia nas sessões. Querer por tanto deixar mil réis mensaes na f6rma do antigo regimento. 
de assi8tir ás deliberações da casa, e pretender pou- cc E desejando a brevidadeda.impressão dos nossos · 
p~r-se ao trabalho de ~aior inter~~?e~ _J;:u . não ad- trabaihos~· ;ité. para satisfazer ao pub\ico, que por 

_ mtt.lo · esta· compensaçao, c sou de parecer que elles espera ãncioso lembra <p.!e s~ officie ao go-
assistão ás sessões da camara. verno, a fim de que dê pro,·idenciàs para aprompta 

O SR. VERGUEIRO :- Eu não fiz esta indicacão impressão do Diario.- Paço da camara dos depu
para me isentar do trabalho, mas sim para que ap- tados, 10 de ltlaio de 1826.-(Seguem-se as assig
parecesse mais depres!;A o projecto do regimento : naturas.) » 
mas como esta minha lembrança se attribue ao de- Teudo o sr: presidente proposto a mataria á dis
sejo de poupar trabalho, eu retiro a minha indicação. cussão, não se otrereceu opposição alguma; e por 

O Sn. L1~o Coun:mo :- Não se poderá tratar em isso sendo sujeita á \'Otaçào, foi · plenamente appro-
geral de qualquer ma teria Y Eu creio que não, ,·ada. · . . 
porque o honrado membro tomou a si, o que eu . ~ez o_ Sr. secret~r1o Souz_a França, a 2• lell.ura da 
acabei de dizer, fallando em geral. Não sei a razão md1ca<,:aq do_ Sr. tmo Coutl!JhO, para se abnr uma 
porque pretende retirar com humor a sua indicação. C~!PmUn.!Jt!&l;l.o fr.anca, e rec1proca e?lreesta c.amara 
Lon-.e de mim a inteocão de subentender em men· I! a dos~Srt. senadores, dos objectos, que em· 
disc~r~o qualquer pessõa em particular. Sempre cada uma. se prop~zcssem, e t~rat.1sscm; e '<lbri!!dO 
que fallo nesta casa, diriJo-me a todos juntamente: o ~r. ('restd(lnle dtscuss_ão sobre o assun1pto, orou 
tratei Je todas as commtssões, e de todos os mero- prmletro, por esta maneua 
bros respectivos: ·tive em vist.a o traba)ho de todos, O SR. LJNO COUTINHO: -A indicação é ~inha: . 
e não o de cada um em particular. · devo sustentai-a. Sr. presidente, .é oh\'io, e múi 

O SR. VEa&UEtRO :-Se o honrado membro tratou claro, que, se acaso ·Dão tomarmos esta medida, 
em geral, como affirma, então fallou fóra da ordem. perderemos o tempo, que nos é tão precioso. ~up
Eu não propuz que os membros das commissões po.n~a~os, que a cam~ra dos senadores ~em !e1to a 
fossem dispensados de assistir ás sessões da ca- tnlCJatJva de. um proJecto sobre mater1a, . de que 
mar a ; porque então era o mesmo que pertender nós estamos Igualmente tratando : seg_u3- se que se 
que nào houvessem sessões. Tratei sómente de uma gasta na co~clusão desta ?bra dup\~e;ado tempo. 
commissão, e neste caso especial de urgencia. Por l'elo <:ontrar10 .se o ~!lado uver a. !IO~tCJa de que a 
isso digo que o illustre membro fallou fóra da matena do proJecto Ja está prevemda por esta ca
ordem. mara, fará en~rar diYerso objecto nas suas delibe-

0 Sa. Ln.;o CouTINHO :-Eu antes qu~ro passar raçõe~; vin~o por consequencia a tratar-se de duas 
por ter fallado fóra da ordem, do que por ter ata- matenas dtll'erentes ~entro do m(:smo tempo. 
cado em particular ao honrado membro. (Apoiados/) E como todos os negoc10s tem ~e passar \)Or ambas 

as camaras p<~ra serem levados a elfe1to com o 
_ O SR. CusTODJO DrAs : -Requeiro que se pro- cunho da lei, de necessidade ha de haverem ambas 
ponha, se é w·gente a moção, e que se ponha o.ccasião propria de serem debatidos, e de se tomar 
a - votos se póde a camara trabalhar sem regi- o indispensâ\'el conhecimento. . 
ment_o. k certo, e estou firme no . principio de que Para que as camaras obtenbão a sufficienl.e .noti· 
o regimento adaptado de uma le1, em quanto não cia, bastará que os secr-etarios respectivos enviem. 
fôr derogado; mas como tem havido pareceres em mutuamente um peCJ_ueuo papel, um quadro, em 
contrario, requeiro que se consulte a camara sobre que se apontem umcamente as indicaÇÕes, e pro
este assumpto. Isto não é inferno, ubi nullus ordo, jectos olferecidos, e a ordem do dia. ~ta provi
para trabalb~os sem ordem. Sem ordem não dencia; que eu propuz á dous dias, é muitorazo.uel, 
p6de haver soc1edade, nem corporação alguma. e reduz-se ao mesmo que o senado promette, & 
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pretende. Peço a V. Ex. que·mande lêr novamente 
o ofll.cio. (Foi lido pelo Sr.•ecretarioSou:aPrança·.J 
Eis ahi: essa primeira parte do oalcio recommeo.da 
a mesma medida, que indiquei, com a diO'erença 
que o senado pretende eerrespondencia entre as 
commissões, emquanto eu a quizera entre os seeN
tarios. · 

O S'JI. Souu FnuçA:- Acho conveniente que se 
ajunte esta indicação ao offtcio do senado, por que 
tem muita connexão com elle. 

O Sn. VAsco:.c&x.LOS: -Parece-me que ~ deve 
mandar á commissão do regimento a indicação do 
Sr. Lino Coutinho. 

O Sa. Lt~o Coumnro :-Assim me parece. Ella 
tem mais connexão com a commissão do regimento. 
do que com a de constituição. ( 

O SR. Soou FRANÇA:- Eu inaiquei a commis~ão 
de constituição, por esta estar incumbida do exame 
do ofll.cio do senado,. com o qual me parece ter toda 
a analogia a indica@o do Sr. Lino Coutinho. (Leu 
n011c:un.ente o offtcio.) Julgo que a mesma com missão, 
que ha de informar sobre esta materia, deverá 
tambem dar o seu parecer sobre a indicação. 

O Sa. VAscó:-.c&Ltos;- O senado no ofll.~io trata 
principalmente da forma9Ao de um -regulamento 
commum para o reconhec1mento do principe her
deiro; e na indicação presente propõe-se uma cor
respondencia . entre ' os secretarios- de ambu as 
camaras: por isso é o meu parecer que esta 'pertence 
mais â commisslo do regim~nto. 

O Sa. SouzA FIV.KÇA. :-Logo ambas as commis
sões reunidas devem dar o seu parecer. 

O Sa. L:No CoUTrNRo:- Eu julgo que o 
ofll.eio trata de um projecto de lei. .. ( -ilgr~ns Sr•: 
deplltados · interromperão, di::endc qu.e turo.) Peço 
gue o Sr. secretario o lêa novamente. (Foi lido.) 
Perdoem que eu cuidava que se propunha um pro
jeclo de lei. 

l,ropoz então o SrJ>resident.e se a commissão do 
regimento se deVIa reunir á de constituição para 
informar sobre a indicação do Sr. Lino Cõutinho : 
resolveu-se pela affirmativa. 

lmmediat.amente levantou-se, e disse 
O Sa. 'Cu!(R.\ M4TrOS: - Sr. presidente, por mais 

sabio, por mais perito, por mais prudente quo seja 
o pres1dento de. uma província, nem por isso os 
povos colhem da lei de 20 de Outubro de 1823 todas 
as vantagens indispensaveis. Pelo contrario só tem 
soffrido ruina, em lugar dos ·bons, · qne tinhào 
razão de esperar. A lei de 20 de-Outubro, Sr. pre
sidente, não rresta para nada. A experiencia .. tem 
mostrado, qui os povos nenhum fructo tem tirado 
até o dia de hoje, e que os seus males augmentlo, 
em lugar dos bens promeUidos. Os presidentes os 
mais discretos o prudentes, apenas entendem que 
a lei só marcou o que ellell pódem fazer, e nllo o 
que não devem praLicar. E' por isso que cu oO'ereço 
esta indicação. 

Leu-a, e era concebidà nos lermos ~eguintes : 
•Pe~ queacommissãodeJégisla~o organi"'e com 

urgencta um regimento para governo dos presi • 
dentes das províncias do imperio. 11 

Tendo sido enviada â mesa, e lida ~lo Sr. se
cretario Souza·Françà, alirio-o: Sr. pre~ndente sobre 
ella discussão: e em primeiro lugar fallou • 

0 SR. V ASCOKCILLOS: -Esta indic.tç.ão do Sr . 
Cunha Mattos nao póde ir 6 com missão de legis-

lação, porque a ma teria pertence ás leis regula
mentares, cuja commissão é, ao meu vêr, a qu~ 
deve ser ouvida a este respeito. 

O Sa. CostA Açuua:- O que acaba de dizer o 
illust.re preopinant.e é precisa.memle o mesmo que 
eu tenho a dizer. Está nomeada a commissão de 
leis regulamentares. que deve de aprto~sentar 
quanto antes os project.es das leis mais nece!sarias, 
em cujo numero entra a de que se trata: logo a 
esta commissão pertence dar o parecer sobre a 
materia da presente proposta. 

O Sa. CoNilA MATTOS:- Eu convenho que vA a 
qualquer commissão, com tanto que os po,•os do 
imperio tirem as vantagens de que }Jrecisão. 

O Sa. LtNO CoUTISRO::_Eu creio que nada se 
deve decidir sobre a commissA.o, a que pertenco, 
senão dEl,Pois da 2• leilu.ra. Já alguns honrados 
membros deráo o seu v o lo fóra de tempo. Leu-se a 
primeira vez: é necessario ser lida segunda vez, 
para se deliberar sobre a sua direccão. r Apoia.do$.) 

Ficou por t.ant.e esta proposta pára a 2• leilura. 
Ao mesmo tempo o Sr. Custodio Dias enviou à 
mesa a seguinte Indicação. « Proponho que a com
missão compet.ent~ se encarregue de redigir a lei 
da liberdade da impr ensa. Igualmente proponho 
que se approve a urgencia, e a preferenc1a a outra 
posterior. » 
__ A p_enas.Ioi.lida-peloSl'.-secret.ario·Souza França; · 
pedindo a palavra, disse 

O SR. Custonto Dus:-Eu já propuz que ne
nhuma outra lei se tratasse primeiro qne esta:, c 
até lhe dei a preferencia sobre a da responsabili
dade dos ministros. E' b.em certo que quem ama a 
verdade, não teme que ella appareça, nem receia 
um censor como cí o publico. Conheço o poder da 
opinião publica: sei que nem sempre approva o 
que é ma1s util. Vemos que ella quer que se !alie a 
um theologo1 a um medico, a. um diplomatico, ate., 
com o chapeo na mão, em quanto admitte que se 
!alie a um agricultor com o chapéo á cabeça, e se 
lhe dê o tratamento de tu. Eu não temo o censor o 
ruais severo, porque só tenho em vista o bem da 
nação; e nesta mtelligencia requeiro se declare util 
e urgente esta materia. 

O Sn. Ll:-fO CoUTt:mo :-En digoquese não de'l'e 
receber a indicação do honrado membro, porque 
está determinado, que a primeira lei, que se deve 
otterecer á deliberação da camara, seja a dares-
ponsabilidade dos ministros. · • . 

O SR. Souz" FRANÇA·:._ O illustre deputado (>óde 
apresentar a sua lndlcaçáo, e a ninguem é hcito 
veda- lo. 

O SR. Lt~O CoUTlNRO :-Mas uma indicação con
tra o que est.á decidido nesta camara não tem lugar. 

O SR. SouzA Fa.\NCA:-0 Sr. deputado tem di
reito de ofl'erecer quaêsquer indicações. (tfpoiadosJ 

O SI\. LtNO CoUTJNRo: - Contra o que está deli· 
berado na caniara não ha nada. 

O SR. Souu ·Fa.\NÇ.\ :-Todos es Srs. deputados 
tem a liberdadé de apresentar quaesquer propos
\as; á. camara póderejeital-as, mas devem antes ser 
aeeeit.as, e postas á votação. ·~ 

O SR. LlNO CollTilfRO:-Como é livre ... ( A ' iJt
dem, á ordern/) 

O Sa. PAULA E SouZA: - Sr. presidente, é pre
ciso que V. E,:. não perm\tta, que se falte ma1s de 
duas vezes. 

11 
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· O Sa. VERGt:EtRO:- Esta indica<.:.ão está em con- as ceroulas, com que vierão das prisões, em que 
tradição com o que se acabou de decidir .. :.. tinhão antes sido sepultados. Deu-se-lhes carne 

O Sn. PAtiL.-l I! Souu. (i11terrompe11do):-Sr. pre- secca, e farinha : não"liavia botica, nem cirurgião a 
sidc.ote, por causa da. ordem. O Sr. deputadopropoz bordo: morrião aos sete por dia. 
a urgenc1a desta indicação : logo é necessar10 que Depois chegando ali a não, embarcou-se nella a 
seja apoiada. Toda a proposta tcru 1 .. c za leitura, e gente do Ceará da mesma maneira, e ~JD ser vac
~endo npoiada a urgencia entra logo em discussão. cinada. Que succedeu ' Além das outras causas 

morLiferas, accresceu o contagio das bexigas, e 
Em conscquencia propondo o Sr. presidente, se morrêrão muitos. . . : 

a c:a.mara. apoiava a llrgencia requerida, respon- Mandou o go~erno outro navio de transporte, e 
deu-se -que não; e ·ncou por tanto a indicação forão nclle mettidos 580 homens, apesar de um 
reservada para a 2•leiturR:· protesto do cirurgião, declarando que em uma em-

Em seguida leu o Sr. A lbnqut>rq1te esta pro- barcaçã.o tão pequena proporcionalmente era im-
posta. possível accommodar-se tanta gente-Sr. presidente~ 

« Sendo publico e notorio que por quatro di f- os escravos pr~:tos da Colita d'A!rica são certamente 
ferentes Yezcs, que teri1 vindo recrutas do Ceará, muito mais nem tratados; ll estes qão falta o sus
tem morrido 553 pessoas, acontecimento este, que tento, porque o. senhor interessa em não perder o 
não causa tanta admiração, como horror c mngua: capital empregado. Estes infelizes logo no primeiro 
proponho que esta cam:tra recommendc á conside- dia de vela {orào postos a meia ração d'agua eman
raçào do go,·erno o exame da causa de uma scme- timento. E' por tanto necessario que se investiguem 
lhantc mortandade, · para. que seja castigado com estes factos, e os seus causadores, e que se dêm efti
todo o r-igor da lei qualquer pessoa, que para ella cazes providencias para·que se não renovem outra 
tenba concorrido, seja por negligencia, seja por vez. 
outra qualquer causa. »-Foi geralmente apoiada. 0 Sn. y,5coNCELLOS :-A indicação é muito im

Depois de ser enviada á mesa, e_ lida pelo Sr. se- portante, c com tudo não a julgo urgente ; porque 
cretario Souza Fran~a levantou-se, c disse não sou da opinião do illustrc deputado, que a 

O SR. AtntQtiEI\QtE: -Requeiro que se declare propoz, de qu~ ~ minist~ríonão é cu~p~do .. Eu.fallo 
antes se é ou não urgente esta mnteril\. com a conslliulçao, e d1go . que o mmlstcr1o. ~ cul-

0 . • . . pado, porque devo fazer vcr1ficar a rcsponsnb1hdade 
SR. VEnGUEIIIO _:-Eu cre10 que~ urg~~-?~a d_es_La .. dos einpregados subaHernos: c rriio ha melhor meio 

proposta cslá .P~r sL.lllesm"'-det~rmmada. -Nó'S nao para 0 caso presente, do que esperar-se ~la lei da 
pod!31DOS rcsJshr a razões de tal natureza .• Com responsabilidade dos ministros: então chamar-se-ha 
e1Te1to a mortandade,_ que se tem o~scrrado, e hor- 0 ministro com{letente para se saber a razão por
rorosa; e fa_z-se prec1so para crecl1to do governo, que não fez cas\lgar 0 càusador ou ca\tsadores de tal 
que se a\·er•gúe este phenomeno; porque a não ter assassinato . 
havido alguma causa cpidcmil;a, a que se altribúa · ; . 
esta calamidade, de,·em necessariamente ter coo- O ~R. CuNHA _MATTOS :- Eu deseJaria ter a el<>-
corrido causas moraes, quo me1·ecião a maior pcs- quenc1a ~e um C1cero, par!l fallar. agora nesto con
quiza, e a mais exemplar correccão. Im~,>uta-se ge- gresso. Eu entend~ que nao ha eul~a no. governo : 
ralmento o crime ao governo cfo Ceara, que tem elle tem dado mu1~as e boas provtdcnc1as . • Nesta 
feito sobrecarre.,arasembarcaçóes com muito maior casa se assenta um t\\uslre deputado, que esta bem 
mtmero destes" desgraçados, do· que ellas podem ao. facto dellas. I•orém os. peq_uenos. tyra~nos, que 
transportar; não lhes ministrando além disto os custem por todas a~ provmc1as. do J_mpc_no, são .. • 
meios sufficienl.es para o indispensavellratamento. c11;usa da morte do mnumt>raye1~ ctdadaos brazt
Diz-se que são mais mal!ratados do que o_s esc~nvos le1ros. Os c.omm~ndantes dos d_1stnc~o~, des~rezando 
pretos, quo se transportaoda Costa d'Afnca. E' por toda~ as determ~na~õ~s a~ rua1s pos1t1vas, sao causa 
tanto urgente este negocio; é necessario que se da perda do m•utos ctdadaos \101\ra?os. 
purifique, ou seja punido 0 ~overno do Ceará, a O termo de Tamanduá, Sr. PtC;Sldente, es~ã de
quem uniformemente se atmbúe a causa de taes serto: e outr~s lugares, _que D:D:tJgamen~ crao 0?-
horrorec cupados por mnumera\-eJs fam1has, no d1a de hoJe 

O S ~·S ·z M . s "d · não têm um só habitante. Isto ó sabido por muitos 
b 11.. O\i ·" BLLO · -:- r.,_presJ ent.e,. eu roqueiro dos illustres deputados, qtte se achão aqtd. l\luito 

a em ~a ordem, que prtmeunmente seJa ap01ada a boas ordens se tem dado da côrte aos capitães:. 
urgenc1a por 5 membros pelo menos, antes de ~ d d" · d 
entrar a ma teria. em discuss• 0 móres, e COIJ!mandantes os 1str1ctos, ~ em . ~ 

~ • . . prezo dellas e que se commettem as mator.es mt-
0. SR. PRESIDENTE propoz a urgcnc1a, que fot quidades . . Eu v1_cidadãos brazileiros preferir a morte 

apo1ada por toda a camara: e logo . ao ser transportados para o l\io de Janeirn. E qtle 
O SR. ALBUQUERQUE :-0 ministerio não tem culpa tem resultado 1 Fiéão desertas as províncias do im

dP.sta mortandade. O goYerno do Ceará oiiereceu perio, e os ·cidadãos brazileiros vão procurar asylo 
31000 homens para o serviço militar tanto do exer- entre as feras. A agricult11ra est;l anniquilada, .não 
Cito como da marinha do imperio, c ·officiou ao por. culpa do gove1;no, mas· sim desses vermes . de 
mesmo tempo ao governo de Sua llagestade quo commandantes. E' por tanto oecessario que·se ad
~andosse as cml>arcaçócs preci!as. Não obstante mitta a indicação. 

• tsto freto\1 duas embarcaçües, um brigue, em que o Sn.· VF.RGUEIII.O :-.Eu sustento a opinião do 
fez embarcar 232 pessoas, e uma swoaca dentro da illustre me~bro. A bumanid,ade V!m direit9s, .l(lle 
qual metteu 150. não esperão pelas leis dos homens: EUa tem· lei 
~ào sei quantos destes infelizes morrêrão no propria: embora não haja lei positiva, que reclame 

bngue, mas na sumaca morrêrão 68. Eu sou tesle- em-seu fav-ór. Não á a farta da lei da rcsponsabili
munha occular, porque vim nella. Embarcarão-se dade, que póde obstar ás diligencias, a ·que somos 
estes desgraçados quasi Plls, tendo alguns sómente obriga_dos. E com<5 o debate por ora só versa sobre 
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a urgencia1 direi que ninguem haverá queju!gue ~e 
l.áo pouca 1mportancia e.ste phenomeno, que nao 
approve todas as medidas de precauç~o, para que 
para.o futuro se não repitão as mesmas _scen~s. Se 
não tivessemos razão para esper.u: a cont.~n~çao de 
tal calamidade então poder-se-h11 admltbr o.Yoto 
do honrado m'embro, qué pretende reserva para 
outra mell1or occasião. 

Ainda mesmo na supposição de que estes ter
ríveis accident.es t.enMo a sua origem e!D alguma. 
causa epidemi.ca1 não se deveria de maneua alguma 
dift'erir o remedto, que estivess~ ao nosso alca':'c: : 
o nessa hypothese eu lembrar1a que a commtssa~ 
de saude publica fosse convidada a interpôr o seu 

· parecer sobre a materia. Não é finalmente dos cul
pados que agora nos deveremos lembrar : trat.a-se 
de soccorrer a humanidade. Por tanto parece-mo 
que se devem pedir já in.formações ao go_ver~o 
~cerca. deste negocio, e que estas sejão remettldas â 
commissão de legislação, para nos indicá.r as me
didas a tomar. 

0 SR. VASCONCELLOS :-Requeiro que se lêa outra 
vez a indicação do Sr . Albuquerque. ( Ltu-se.) 
Sr . .Presidente, nós somo~ legislador~s1 .e não cons
titutmos o poder executtvo. Os m1n1stros devem 
executar, P. fazer execut.at as leis: se não cumprem 
est.a obrigação, a camara nada tem que lhes re
commendar; o que de'!e f~er é d~cr~tar-lhes acc~
sação. O illustre deputado e de opm1ao que se pe~o 
illustraç!íes ao governo: eu tambem as _requ~tro, 
para a J>eu te!llPO se lbe tomar conta; mas 1sto e ob
)ccto de uma nova indicação. 

O Sa. Souu FuNr.A :-Eu sou em tudo conforme 
com o ~arecer do illÚstre depu\ado, que acaba de 
faltar. Que quer dizer mandar-se recommendar ao 
governo, que f!lça a sua obrigação? <? que c~mpr~ é 
saber quem fo1 a causa deste assassmato : 1sto s1m 
nle alguma co usa. Sr. presidente, desenganemo-nos: 
aquelles, que opprimem os povos, não se hão de ar
redar da sua carreira, emquanto a lei da respon~a
bilidade não os cohibir nos seus limites : antes nào 
se consiguirá efl'eito algum. As melhores deligen
~ias, as leis mais sabias serão baldadas, se o go
verno não castigar energicamente os que t.yran
nizão os povos. Eu os t-enho visto zombar dos seus 
deveres: elles escarneccráõsempre das leis, emquantó 
uma severa administração da justiça as não puzcr 
em pout.uol execução. 

Se ha penas estabelecidas contra os que fazem 
conduzir os miseraveis escravos.da Costa d'Africa 
em numero maior do que aqueUe que se acha legal
mente estabelecido pela ·arqueação do$ navios, , que 
castigo não merecem aquelles, que fazem conduzir 
em um pequeno navio uma desproporcionada quan
tidade de cidadãos livres? O governo o sabe1 e sabe 
muito bem. Faça el\e a sua obrigação, e taçamos 
nós a_nossa. O que devemos fazer é, promulgar.uma 
lei já, já, e já, yara tornar eiiectiva a responsabi
lidade dos ministros. Só quando vírmos uns poucos 
de malvados. oppressores dos seus concidadãos no 
patibulo é que os povos terão segurança, e tran
quillidade. Tudo o mais são palavras vagos, e sem 
eiieit.o. / 

para que· se saiba, que nesta camara se !aUou _deste 
objecto, sem ao menos fazer despertar a auençao do 
minist.erio. Eu sou de opinião qu~ s~ dev~ co~~r
vara harmonia ent{e o corpo lcgt.slat1vo e .o mmis
terio ; mo.s não me.parcce justo que por 1sso nos . 
limitemos á simp~cs contemplaçã~ de t.aes horrores, 
O primeiro quadro que se nos representou do trans
porte dos recrutas, é horrível, porem acho que o ~ 
gundo c os mais que se sesuuão, excedem os li
mites da sensibilídade humana. Casos desta natu-
reza, e t.ão repetidos 111. ·. 

E' preciso que o pubhco sa1ba, quo esta camara, 
emquanto não tem lei propria1 faz de!!pertar o. go
verno que parece dormir. Nos devemos em tempo 
propdo chama-lo a responsabilidade com as armas 
da lei na mão, e não com meios doces : mas ent~
tanto é necessario que esta parte da represcntaçao 
nacional tome em consideraÇão os males do povo 
brazileiro. -Eu est~u capacitado que scmelba!'t~s nt~o
cidades não nascem directamênte do mm1ster1o; 
{Apoiado/ Apoiado/) l\las sim 'de uma ommissão 
dos ministros em fazer castigar os delinquentes. Os 
crimes vem indirectamente das autoridades, e são 
estas autoridades, que ti!m feito .a desgraça . do 
Brazil o causndo commocões em d1versas prO\'lD
cias que não tem ainda saboreado os beneficios do 
systema representativo. . 

O poTo não so rebella contra. o ~):~tema C~!'~l_l: . 
t-ucional quo o defende, mo.s sm1 contra: .? despo
tismo dos mandões. Estes não contentes Jil com os 
outros gencros, quo emprcglio, de oppressão, con
tinuao a tratn.r os homens como bestas, mettendo-os 
em navios sem mantimentos,. sem agua, ~em ~ 
frescos, sem botica •.. Eu crCLo que a naçao ma1s 
barbara não em bnrca.rin homens, assim como se t~m 
praticado no c~nrá. Parece que hn um propOSitO 
firme em tornar aquello paiz uma nova thcbaida. 
Ha povoac;ões no Ceará, onde llrcsentemento se 
não cont-a um só habitante. 

A' vista . disto, torno a dizor, que eu quero que 
todos os poaercs marchem em harmonia, mas .nem 
por isso julgo desacertado quç esta cama r a _se mos_
tre senllda da sono desgrac.~da destes m~ravets 
b1·aziloiros, nossos concidad~os; e quo extJ.a p~r 
tanto os mais apurados exames em mato~•!'- . tão 
atroz. Não prectsamos da lei da r.e.sponsabt.h~a~e 
para ttll fim, temos leis que p&·evmem o castigao 
Lodos os crimes. (Apoiado I Apoiado/) 

O SR. CusTODlO Dus: -O illus1 re depu lado 
(apo11tando para. o Sr. Va.scotlcellos) disse ho. d_ias 
que se havia publicado um decreto sohro o ar.llgo 
da _constituição, que faz responsavois a t<?da~ as au
toridades (>Cla~ suas comm1ssões e ~mrrussoos ... Eu 
creio que amda que não haja essa le1, nem por 1sso 
devem ficar impunes ~rimes tão enormes. e _atrozes: 
O assassino, Sr. presidente, sempre fo1 rigorosa
monte costigado pelas leis de Deus o pelas do 
estado. Quem raz embarcar, como cousas, homens .. ... 
e homens cidadãos brazlleiros. .. . homens . .. A 
dôr me priva a rnlla . (O illustre depu.t?-do tlert~l' 
lagrima.s.) E' possível que chegasse a mmha patna 
a este estado 1 Quo se encerrem em purões de 
navios os homens, sem lia ver cuidado dos me.o-

O S11.. LJ~o CouTINHo :-Tudo, quando o honrado 
orádor disse, é verdade tão clara como a lu do meio
dia. Mas perguntO se ae '-'1 ve~dade se devem .tirar 
as 1nesmas eonclusões, que o lionrado membro de
duzia : isLo é1 deixar em abandono-um facto dest.o. 
natureza, e hmit.ar-nos sóment.e ã mera discussão, 

timentos e agua indispensavel, como se fossem rat~s 
ou baratas I E aquelle que a lei considera para 
velar sobre o bem publico, não os -porá á sah•a 
IJWllda da lei I 

Nós t.emo~ uma testemunha oecular da oppross3.o, 
que soltrêrão essas victimas do despotismo : é um 
Sr. deputado. Agora se verifica o imperfoiçã.o 
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da lei dos governos provinciaes, contra a qual tanto mesmos do meio de solicitar o que fõr justo e De
clamei na asscmbté.i passada. Oh! Governos depra- cessario. Esta reciproca dependencia de ambas u 
ndost •.. Sr. presidente, eu não tenho faculdade camaras só póde verificar-se na formação das leis 
para decretar penas, ne.m ha penas corresp·ondentes geraes, e na emissão de medidas particulares, que 
a taes delictos. Voto pela urgencia. part.icipcrp da natureza das leis, mas não em sim-

O Sa. CuNHA MAnos:-Sr. presidente, eu Yivi plices providencias, que não involvem commando, 
por espaço de 19 annos na costa d'Africa, e servi em nem força obrigat.oria. · 
um lugar, que era a escala de todos os navios de es- Com elteito l Os deslr.Stres, q11e se a pontão, são 
cravos; estive sempre ao alcance das arqueações, horrorosos ! E' indispensavel lançar mão de .meios 
que para tal fim se pratica vão. Observei a maneira, emcazes, que estejão ao nosso alcance; e não vejo 
por que os francezes, hespanbóes, mglezes, port.ll- q11e o expediente indicado involva a necessidade 
guezes, e finalmente todas as naÇôes r.ondllZiào seus de passar pela approva~o oo senado1 nem nós JIOr 
escravos, e nunca em 19 annos vi uma ba.rbaridade maneira alguma nos iieveremos por já na tnst.e 
semelhante a esta. Não ó só no Ceará qne secommet- sit11açlo de não podermos propOr ao governo uma· 
t.em estas prevaricações: é em Minas=Geraes: é em pro-videncia de tal natureza, sem dependencia do 
todas as províncias. voto do senado. (Apoiado I) 

Tenho visto caminharem homens acorrentados O Sa. VERCUEIRo:-Requeiro que se lêa a pro-
pelo .Pescoço, conduzidos para o Rio de Janeiro. posta, que mando á mesa. (Enviott.-a.) 
Eu h muitas vezes as providencias do governo Foi lida pelo Sr. secretario Souza França, e era 
contra estes abusos; porém as vozes do go- assim concebida:-« Proponho <(Ue se pe_çáo illlls
verno esta vão distantes, e quando l{l chegavão os traÇôes ao governo sobre a prOJ?OSlçAO do Sr. Albu
correios, já tinhão perdido a sua força. Os cidadãos querque. » Foi geralmente apotada, e logo pedindo 
brazileiros não são mandados como homens, remet- a palavra, disse 
tem-se corno bestas de carga; manda-os para o O SI\. CLEwEnE Pl!ltEIRA:- Eu pouco mais tenho 
Rio de Janeiro carregados ·de algemas e gargalhei- a accrescentar-ao que acabou de ex pender um hon
ras ao ~.>escoço I ! E são estes os defensores da rado membro que me precedeu. A constituição só 
patria Y São estes os que Yem servir a nação' São estabelece a C(\frelaeão das duas camaras nas mate
estes os homens, que hão de apresentar ao inimigo rias legislativas. E11'cntendo qu~ coartar a commu
um coração intrepido e corajoso' Nilo," Sr. pre- nieação com o governo,_~-.J~d~r todn.s as .medidas 
sldente: necessariamente de,•cm ter p~rdido todos beneficentes;·. que· "êãaa uma das camaras _ póde 
os sentimentos do brio, qué foi sempre in nato nos tomar. Foi-nos até recommendado pela falia do 
coracões dos brazileiros; pois em tal estado a chão-se throno, que haja toda a harmonia entre os diversos 
jâ re'duzidos ao nível dos ánimaes os mais immun- poderes. O que se propõe nào é uma providencia de 
dos. Parece que do fundo do inferno tudo se cons- IeiJ_que esta camara não possa indicar no governo. 
pira contra os cidadãos brazileirosl E' por isso que Muitos casos haverá (este é um delles) em que 
eu digo que a indicação é urgentíssima, e se hou- esta camara ,POSsa c deva dirigir-se immed1atamente 
vesse outra expressão acima de « urgentíssima » eu ao minister1o, sem pre\'ia communicação com a 
quereria uzar della. camara dos senadores. (Apoiado/ opoJadol) Por 

O Sll. VERGUEmo:- Eu proponho qne se de- isso não me conformo com a opinião do Sr. depu- . 
clare, que se não devem tratar já como culpadas tado1 que pretende a approvação do senado na 
pessoa$, que, Jlóde ser, o não sejão. Nós nlío o sabe- med1da prOJectada. 
mos por ora. Tratemos do negocio e não fa-;amos O SR. VASCO!'ICRLLos:-Eu não digo que esta 
inculpações, que talvez se não possào verificar. camara não tenha communicação com o ministerio; 

o·sa. PAULA B SouZA:-Sobre a ordem. Está-se porque o contrario já temos praticado. Porém 
di'lcutindo a urgencil\: ninguem faltou contra. Re- expede-se uma ordem ao governo .... (Algtms Srr. 
queiro portanto que se proponha a votação, para deputados incorrompirão o nobre opi11ante, diremlo 
não est-armos a gastar um tempo precioso. -não é ordem-:) Eu entendo que é ordem. O 

o" SR. Souu FM-sr.: _Houve opposi"io á urnen-. que Vt!jo na constituiÇão é, que a camara dos depu-
,.. ..- <> tados decretará a accusa~o dos ministros, etc. Por 

cia : dous senhores fallárão em contrario, porém tanto se temos este meto e so a constituiçio não 
.. como já se tem assás discutido, req11eiro a vol.:lção. nos dá direito de mandar ordens ao govorno

1 
e de 

Propoz. então o Sr. presidente, se a ma teria se retom(Tlenda.r o que é da sua obrigação, como nave
jul~&:va urgente; e vencendo-se · que sim, fez-se mos de determinar ao governo, que execute o que 
2- e1tura. se acha designado na indicação 'l 
. O SR. VAsco:-~cELLos:-Estll decidido que é O decreto, que ha pouco lembrou um illustre 

urgente a materia : e como versa sobre uma ordem membro, sobre a responsabilidade dos funcciona
ao governo, e esta não póde .ser e"tpedida pela ca- rios, não é decreto, não é nada ; porque elle só se 
mara dos deputados só por si pois clla não ecos- refere ás leis existentes: e para se convencerefll 
titne a integridadé do corpo legislativo, composto desta verdade, . bastarã apontar, que entre estas 
de duas coroaras; proponlio que este negocio dev·e leis existentes ha uma, que declara que os desem
ser sujeito á approvação do senado, antes de ser bargadores não têm responsabilidade. Eis as razões 
levado a eiTeito. em que me fundo para, insistir na opinião, de que 

O SR. CosTA AcuaR: -FaTiarei sobre o que por ora nada podemos del~berar sobr~ este facto, 
acaba de dizer ·o illustre deputado. Eu não posso com quuto 5eJa atroz, e digno das ma1ores penas. 
admi\tir de maneira alguma que para esta camara Vamos empregar o tempo em !Dlrear a m~, 
recommendar ao governo uma providencia t.ão .porque para o futur.o se Poderá tmpôr o cuttgo a 
justa, seja neecssaria a dependencia da approvação ~tes e outros. d~lJ_nquentes. Isso é o que nos 
do senado: antes creio que tal proceder denotaria 1ncumbe a. conshtuaçao. 
uma decidida ,·ontade' de nos privarmos por nós O SR. Souu FRUÇA:-Por isso que esta éamara 
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tem a faculdade de decretar a accu.sação dos minis- de proceder com o seu officio sobre um projecto de 
tros c conselheiros de Estado, não se segue que tanta transcendencia, com tudo releva que façamos 
~a indib'llO della o pedir illustraçü~s aó governo. tambem quanto em nós coube1·, 3 bem dos nossos 
Pedem-se estes esclarecimentos, para á visto. delles concidadãos; e que o Brazil e o mundo int~iro 
podermos deliberar, se acaso o ministro de estado saiba da indisnação e espanto que nos causou tal 
obrou contra o que devia por obrigação, e contra as mortandade. 
leis 'lxistentes; e para resolvermos o que fôr ruais · Resumindo, pois, _minhas_ idéas,_ voto que se faça 
justo 'sobre alguma drcumstancins, de que antes ao governo a recommendaçao ped1da pelo honrado 
não tenhamos conh ecimento. }>ara isto não vejo autor da indicação; pois que de maneira ner.huma 
necessidade alguma da intervenção do senado. ella póde ser tomada por uma ordém, como errada
. Quanto ao mais que disse o illustre deputado, mente se tem querido inculcar. 
res~ondo que a accu~ção nunc~ poderã dccretar:-se, O SR: At.nuQuEnQuE:- Eu pedi na minha indica
senao con lra os mm1stros: na o nos pertence ms- ção que se recommcndnsse ao governo o exame da 
pecciooar as autoridades secundarias. Se estas não causa de taes desastres. Porém approvo a emenda 
forem castigadas, é só contra a ommissão do res- do Sr. Vergueiro, que propõe que se peção ao go
pectivo ministro que se deve proceder; porque vcrno as il\ustra~ões precisas sobre os factos ; por
nisto mesmo é culpado. que com ellas póde a camara formar o seu juizo~ 
· o SR. v.~scoNCELLos:-Esse i! o principal motivo ~. inteirar-se de todas as circu~st.o.ncins. Voto por 

por9ue eu disse e sou de opinião, que se não deve hSO pela emenda do Sr. V~rgueu~. . 
pedir inforroaç.\o ao g. overno; pois não podemos O Sn. PRESID;E:-õTE: - Est.á eiJI d1scussao a emenda 
d!lcretar por ora a accusação. I do Sr. Vergue1ro. 
. 0 SR. CosTA AcoJAR: _ Eu quizera que 0 Sr. 01 SR; L1x~ CoutiNf!O : .- l~ois então eu tocarei 
presidente mandasse lnt a indicação do Sr. Albu- neta. 1 ela leitura dn ~nd1caçao do Sr .A .Albuquer-

uerque. (úu -seJ Creio que a simples leitura que, flca_ o Sr. Vascon celfos conv~n~ldo que a 
aeSla indicação fa'l desnppatCCP.r tudO quanto tem I camara na o Ordena aO PO.dCr CXt;CU.liVO; .lembra-o, 
ponderado o nobre preopinante. Nós rcrommenda- l desperta-oi para .descob~lr o crunm?so , e descu
mos pedimos ao governo que de erovideucias~. berto, qun é o cnmet E o de assassmato, o de ter 
e nã'a_.sy>ód~-expressao-wmo-um morto cen.tenas..d~.honl~s..,l~gun~1Jt11ual- é a 

- ordem. EstaremOS nós para tal fim á ~spern da lei ~~cJ~a, qu~ depulS se otTerece. segUtr't ~n~ÍÍa-lo 
da responsabilidade 'l . . a JUStiça. E1s o que !la ?- prn\1car-se. ! edir llluS: 

Niio sabemos nós as demoras e formalidades, que . trações ao ~overno nao e quere~ formar lh~ culpa ' 
se devem impreterivelmente se,..uir na discussão de I porque cre•? que este expedie~te se nao P~~e 
um projecto de lei assim nest'i camara, como na a~optar; pois que falta-nos a lei da responsabill-
dos senadores? ! d Qde. _ _ . 

Demais temos já a eerteza de que a lei da respon- j , uaes. sao por tanto os recursos, que restao a esta 
sabilidade passe no senado tal qual a fizermos ? Não camara · Todos se reduzem. a recommendar ao go.
poderá ella voltar outra vez para aqui com as verno que descubra o assassmo. E t_em. e_su; eroccdl
emendas que aquella c.amara julgar precisas? Mas ~t!nto alguma co usa contra a_ conshtulça~ ·. fe~ ai
quero mesmo suppõr que ella P<lSSC tal qu<ll, é ainda .,uma cousa com o scna~o? Jlienhuma. A~sun 'amos 
assim innegavel que a conclusão deste negocio deve promover .0 bem pubhc~, sem ~om tudo mctter
de certo custn.r-nos IJast.nnte tempo. E sotTreremos mus r_nao a espada. ~ós amdil. nil.o ~e.mos a espa~a 
entretanto qu.edos, e a sangue Crio tanto horror, l~gal. f~!ta-nos a lei .da responsab•l!dadc .dos mi
e a malfadada sorte dos míseros cearenses-? mstros. Ie_!TIOS um c~dJgo penal : temos lc1s, pelas 

Confesso pela minha parte que me horrorizei só quae$ {IOSSDO .ser pumdos os aut(Jtes de ;emel.~antes 
em ouvir ao honrado membro o Sr. Albuquerque a j barbaridades· seJa o por l.."lnto por clla. cast1.,ados. 
enumeração de tantas desgraças! Parece até in cri- 9 Sn .. VsncvEIRO: -:-l'or ora nós só !'abemos da . 
vel que 553 concidadãos nossos tenhão sido as eXJstenc1a do racto. Po~e ser qut>. ho!lvessem c":usas 
desgraçadas victimas da incuria do desmazelo e naturaes, que produZissem tal e1Te1to. En qutzera 
talvei da deshumanidade do gov~rno do Ceará, que porla!tto que a ?m.ara nad_!l resoh'esse a este 
devia quanto de sua parte estivesse, dar as devidas respeito sem a deVIda míormaçao. 
providencias, c facilitar as commodidades, de que Não ternos certeza se u governo ó culpndo : a sua 
tanto se necessita em viagens longas. imputação pódo ter origem ou em facto, ou em 

Não é' para adtnirar que ·no Cclirá se commettão ommissão : e até agora não temos dndo alguns.. para 
estas faltas, quando ella.s se tem praticado até bem nos decidirmos sobre qualquer in ducrã.o. I.ogo·para 
perto desta capital. Lembra-me que em 182-1, vindo que havemos de dizer quo o crime rccahe neste, àu 
eu para aqui em uma pequena sumaca, em que naquelle 'l Tratemos pois ao presente de adquirir as 
tambem se transporta. vão 8 ou lO recrutas, sofTrêrão luzes indispensav~:~is, solicitemos esclarecimentos. 
esses pobres homens todo o genero de in com modos Este é o meu voto. . . . . 
e~ privações, pela ~que~ez da embar~ção, que A constituição marcou mui~ bem as. altr~buiçõ_es 
trazta as bordas quas1 debatxo da agua; nao tendo, de ambas as c3maras: os objcctos legJslahvos sao 
para cumulo do. desgraça, um só abrigo, em que communs a uma e outra ; pori!m nós não trat.o.mós 
descançassem, dormindo ao tempo dentro de uma· nesle c:o.so de fazer leis, mas de as fazer executai::. 
')>cquena lancha, .que a todos servia de l1abitação e eis a hypothese em que se acha esta camara. Eu· 
de cama. , reparei em uma e~r:·ressão menos exacta, de que se 

E' por tanto aos governos das províncias, e a serviu .um honrado membro dizeudo qne . dava
todas as autoridádes, a cujo cargo incumbe a mos-ordem - ao governo. Ê' preciso que estejà=' 
remessa dos recrutas, que se devem pedir estricta.s mos convencidos de que na proposta medida a camara 
contas por · tão barbaro proceder. E posto que eu não dá ordem alguma. Todos os poderes políticos 
esteja persuadido de que o miuisterio não deixará estando na mesma linha de independencia, uma 

12 
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vez que se faz passar esta idéa, póde·se faéilment.e 
concluir, que estamos apartados dos princípios 
constitucionaes. 

O que nós fazemos não se pôde entendi!r por 
mando: lembramos urna medida ao GOverno não a 
determinamos: pedimos illustra9Ões, c por eÍlas· lhc 
indicaremos al~:uwa providcnc1a; isto não é orde
nar; c por tanto o podemos fazer. 

O SR. CLEMENTE l'EREII\.\ : - l::u voto pela 
llmeuda do St·. Vcr~ueiro. As razões que se tem 
ponderado vara .set· considerado este expediente 
como uma ordem aoJ go~erno, não são admissí
veis. 

Ainda na hypothes~, que so a~rma, de não per
t~nccr a esta camara outro me10 ll'gal, senão o 
decreto de accusação dos ministros, julgo que se não 
pó de negar o <.lit·cito de l!aYcr du governo informações 
previas sobre qualq11~>.r facto, .qull pussa servir de 
mvti,·o a essa accusação. E' por tanto le~al esta 
per~unta qui' se pretende fazer oo ){overno soore 
um acontecimcnlll tão cscandalu:õol, ácerca do qual 
accrescentnrei de passagem esta circums~ancia ainda 
mais aggravante : que, Lendo o t·irul'giàv dt! um dus 
navi"s rege:ta<.los receber a bordo 20 destes recruUis 
por doentes, o ~overno du c~ará. os recambiou, e 
obrigou a cmbarcar. 

O Sll. Lwo :-P··dc a honra br:~zilcira, c a desta 
camara, pede a humanidadl', e "derot·o do Drazil, 
qu•• se deixe impunt! ~~ste dt•licto tão hvrrot<>SO? ;>\ào. 
E <.l ín·eremus esperar pela lt'i da n•sponsabilidade dos 
ministros? E' rto:ixar im uno o t· · • · 
~ertatgro por uma lt·i, que aindá se ho 

de fazer. (Apoiado! Apuiadn !) Comi) é que esta lr.i, 
que ha d•J marcar a ra·iminalidadr. amanhã, p1de 
!'lefl'ir para casti~ar hoje ? Portanto, Sr. presillcnte, 
,·oto- em r.onformidade do parecer do Sr. Lino Cou
tinho. 

O Sa. LJNO CoUTL..,HO :- Como todq o debate versa 
S?bre a e~pressão da indicaçã.o, julgo gue se poderia 
d1zer ao governo que " tome em cons1deração » . .. . 

.-'.lguns Srs. deputados intorrornpêrão ao nobre 
orador, dizendo, que esta phrase era mais li
mada. 

O Sa. V.tscoc.t:LLOS: -· Esta pbrase não sisnifica, 
senão mandar indirectamente. Pedir que se tome 
em consideração, ou mandar é a mesma co usa : a. 
difierença está em ser uma expressão mais ou menos 
civil. Po~ isso ~igo que á petição me opponho, á o r· 
dem mUltO ma1s. 

o_ Srt. CEZARIO .DE :\hRANDA:- Sr. presidente, é 
lasnmoso que veJ<amos perece r nossos concidad;o• 
por culpa talrez d'aquellas autoridades, que tem 
a seu cargo vigililr sobre a felicidat!e delles : é las
timoso, não se du,·ida; u consequeot.emente muito 
louva,·el, quo.nto se tem dito pelos illustrcs depu
lados, que me preo:edêrào, e muito decoroso a esta 
c:amara r~ue ella manift!sto á nação wda os senti
mentos de pltilantropia, <.le que está possuida. Com 
quanto porém seja isto muito ll)uvavel, e muito 
dctvroso, eu sou do parecer do Sr. Vasconcellos 
quando quel', I'{IIC nos n:'tn compit.a rel'nrumendal 
co usa alguma ao governo; porque este parecer é o 
mais legal. A esta camaia, quero dizl'r, u assembléa 
legislativa, compete s6mente fazer leis. . 

Ora, lembrar, pedir, recomruendar á c.onsidcração 
do governo illguma cousa, que seja das suas attri
.bui~ões, será fazer leis? Nüo: lo11o nhlAffiOO assim 

mod os limites, que nos estão marcados pel~ 
const1tuicão que nos rege. Mágoa-nos o assassinato 
de tantos homens; o monstro que Q perpetrou, é tan
l.;ls ,·ezcs r éo de morte, quantas fot·Zto as v1ctimas da 
sua crueldade : mas conlJecer do fact-O aqlli apre· 
sentado, averi~:uar o seu autor, e puni-lo com \Odo 
o rigor das leis existentes, purtence a<> poder 
judiciario, e ao poder e1ecutivo; e nunca a estaca-

0 Sn. CLtmEs·n: PEt\EIIl.\ : -A indicação não diz mar<~, Sr. presidente; porque a ella só compete o 
gue se forme o processo aos ministros d'estado; ella podei' legislativo. 
hmita-~e a pedir informações de facto. 

O l::il\. AL)JEIDA E ALuuQUERI)tlE:- :'\ós podemos l\ão sou do pa~cer do Sr. V~rgueiro, quando 
· · d cd' -11 guer, que se peçao ao governo esclarecimentos 

ex•~•r, po \'tn?S P. ar ~ uslra,ç?!cs ao govern?• P0: acerca do facto, de que se trata; porque, sendo o 
de~os d~r ruotlYO as razo~s qu~ Ji.I.SC tem P<?"dera.du • fim de t.aes esclarecimentos fazer que esta camara 
purt!m nao poderem~s d1ze1· que vamos dlspertal' o conheça os culpados parecem-rutf ' nute· · t 
govc~no,, w~o profeno um nobre deputado; porque ,não estando feita a 'lei da respott~bilid~,d~1\~ã~u~ 
tal . ~re1to nao no~ comP.P~. Cad,a ~tU dos poderes conhece ainda a natureza dos crimes u~ devem 
PC?ht~C?S tem !.s ~na.s att~lbUIÇÕes _limitadas na ~on- ser o objecto della., nem o grão de respo~~abilidad 
sttt.~u;ao .. . {Nao [ol ma.t~ eralel!chdo pelos tochtgro.- que deve corresponder a cada um delles. Não r~ 
pho . . ) . mos tempo, senborescuidemosquanto antesderoQnar 

O Sn. AR..lwo lhsTo:-Sr. presidente, 'pelo jura- esta lei regulamentar, porondetodososempregados 
m ento que prestâmos, nos compromettemos a zelar sejão chamados aos seus-deveres. 
os direitos dos povos. ~e o governo nos póde prOJ.>ór O Sn. ALliEIDA. E ALBuQURI\Qllll: - Nós 0 que 
·o que co~vém ao, bem geral, qual será o mot1vo pretendemos é que 0 governo tomando conh(!(!i
porque na o p_odera ~ camara fazer o mesmo ao go- menti• de semelhante altentado no-lo communique: 
yerno"t Por 1sso -~tzendo a camara que requer as pedimos tão sómente estas n1ustrações pelos mo
IUustrações sobre b facto de~~~~ se tro.ta,. l.ào longe tivos bem just.os e imporlautes, que ha pouco se 
~tá. de exceder as suas altr• l~u~11Ps, qu~ ~lo con- fizcrão presentes neskl camara; e por isso cu seria. 
trar1~ mostra. quore~ desempenh3:r <? JU!amento, d~ voto que t:a~s. motivos se transmittissem no otn
quo prestou. Voto por tanto pela md1caçao do Sr. c1o, que se dir1g1rao governo, porque as5im satisfa
Alb~querque, approvando a emenda do Sr. Ver- remos· melhor ao nosso Jlm; usaDdo todavia de um 
gueuo. meio mais . civil de expressão, e nunca recommen-

0 Sã. V&scol'IClll.LOS: -Sr. presidente, temos dando medidas, ou providencias. · 
duas indicações, por tanto. posso fallar duas v~s O Sa. OnoRlco MENDES :- 0 discurso do illustre 
11obre cada uma. A respetto da do Sr. Vergu~ membro o Sr. àliranda ltibeiro parece versar neste 
-ten~o !- ponderar, que uma vez que. esta camara é principio, que « Nós aqui só viemos para fazer leis;-• 
legtsla\JVa, não ~ deve abater a P~'!ir ai! governo. .\las a nossa obrigaÇão não é sómente legislar: é 
E se !_> governo disser que esta petu;ao nao tem lu· tambem tornar efiectiva a responsabilidade dos que 
gar, nao ficaremos envergonhado! 1 abusã.o do poder. No caso presente o mal, ou vem. 
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immediatamente do ministerio ou vem de autori
dades subalternas; embora se affirme que o minis
teria não póde ser punido por falta da lei da respon
sabilidade; e que aos subalternos não nos compete 
tomar contas; todavia com os esclarecimentos, que 
se pedem ao governo a est.e respeito, poàem appa
reccr circumstancias que nos ensinem a lançar mão 
de medidas tendentes a atalhar pora o futuro seme
lhantes acontecimentos. Voto ·por tanto pela emendo 
do Sr. Vcrgueiro. 

O SR. CusTODIO DIAS : - Sr. presidente, eu não 
posso ouvir dizer que ainda se ha de fazer uma lei, 
para que os perpetradores de atrocidades da natu
reza destas, que ha {lOUCO se denunciárão aqui, 
possão ser declarados cruninosos. lXão me parece que 
haja um en~e inviolavel. .•. (Não foi ouvido por 
algum '.ipaÇ().) O cidadão de um itoverno representa
tivo está sujeito ás leis. Se eu· JJZer um assassínio, 
hão de me pôr as leis ás costas; e assim como eu, 
todos os mais estão sujeitos a ellas. 1\ão posso por 
tanto admittir que ao mesmo vasso que se vcxào os 
pequenos, seji\o sómente cast1gadas as autoridades 
subialtcrnas, c cxcmptas do fígor das leis as primei
ras no mundo. 

O Sn. TEIXRII\A DE Gouvh : -E' de justiça qul' 
qualquer empregado seja responsavel pelos aclos do 
seu officio mas a maneira de fazer effectiva esta 
responsabihdíi.de depende de uma lei c1vil, que ainda 
niio existe J>gç ~Qil!leqtlencr.t-niro-púde>erl nr a 
emenda do Sr. Vergueiro por inutil. Porque se 
pelas delucidacões que se requerem ao governo, 
se conhecer que algum dos ministros, que a 
compõem, -é culpado, nenhum procedimenw póde 
por ora inteqtar esta camara contra elle. Ainda 
mais inutil será, se a imputação recahir sobre em
pregados subalternos, por quanto o conhecimento das 
suas malversações nunca póde competir ao corpo 
legislativo. Portanto eu me declaro pela indicação 
do Sr. Albuquen1ue independente da emenda, que se 
ofrerece. 

O SR. BAPTISTA PEREII\.A : - Admittido o prin
cipio de que não no~ é l icito pedir illustrações ao 
governo, não poderemos fazer lei alguma, que exija 
prévias notici~ de qualquer ramo da publica admi
nistração. Quem nos ha de dar.então as informa«;ões 
precisas? As repartições inferiores ministro.r- nos-l1õ.o 
estes meios ? De certo não ; porque não nos com
pete ter communicações senão pelo intermedio do 
governo, nem aquellas estações podem estar ao 
facto de todas as circumstancias de qualquer negocio, 
para nos responderem satisfactoriament.e. Demais, 
a constituição marcando os casos, em que nos de
vemos entender com a camara dos senadores, não 
nos põe na dependencia da sua approvação, para 
entr~ em correspondencia com os ministros sobre 
acws que não são legislativos, e quo só tem 
por fim ~abilitar esta camara para seu melh(lr 
acerto. . 

Julgo por tanto que ha todo o lugar de solicitar 
as informações indicadas,_ e que para o fazer não 
dependemos da camara dos senadores. Quanto aos 
motivos que nos indll%em a este expediente, creio 
que ninguem oscontradictara. A humanidadecl&ma 
por providencias emcacissimas, para que não acabe 
a especie brazileira. Não-é-só na-'provmcia-do Ceará 
que se perpetrão estes horrores, elles apparecem 
mais ou menos em t.odo o Brazil, eu so11 teste
munha. Os recrutas feitos em 1\facahé fazem por terra 
uma Tiagem de mais de 30 leguas pa):"a Campos; 

quando ali ha um commaudanto, que faz a recruta 
e que bem poderia f~r a escolha, e devid~ 
e1alne. _ 

Alli ha po~ de mar, d'onde ~odião ser trans
portados mut commodamente. E porque motivo 
hão de estes homens vir a pé, ~ maltratados poJ< 
todo este longo caminho? Dir-me-li'ão que· em 
virtude de ordem superior; e eis verificado o ve
xame, e a oppressão em umo. medida, .que nada t\-az 
de util. . 

O Sn. Cu.uuo •DB MlnA.~'DA :-Quando eu disse 
que nijo me I!areci~ n~cessariu plldir informaÇôes 
ao governo, hve em nsta sómente este caso -par
ticular: não fallei em gP-ral. A razão, em que me 
fundei, foi o julga-las supcrfluas antes da lei da 
responsabi_lidade. Fallan~o em seral, digo, que 
nunca ped1r_e~os escla~ecn"':l~ntos a al~1ma pessõa, 
ou corporaçao, que mats legtttmamento no-los possa 
dar, do que o ministcrio. Agora repitirei, que nos 
não compete lembrar ao governo cousa alguma,· 
que seja das suas attribui~ões. 

O SI\. AL:UEJD.\ E ALDUQUERQU& :-Eu lembrei.. .. 
O Sn. L1:so CoUTJ:suo (interrompendo;: -Eu re

queiro a ordem. O illustre deputado já fallou mais 
d~ 4 vezes. 

O Sn. AtliEID,\ F. A.I.nliQUERQUI! (colltinuando):-
1\las o illustro dc_J>ut~o nfw sabo, o que cu quero 
izer-Eu.lcmb.tc~~ue-as.Uttns-propostções 'do Si-. 

Albuquerque, o do Sr. Yergueiro podião ser con
v~ctidas om uma sú : eu mando a emenda por es
cripto . . (Utt.) Eu acho que este é o me10 mais 
com·Aniente, de que nos possamos servir; porque 
estes ractos não podem deix<~r de ·serem conhe<'idos 
pelo governo. Porem o expediente proposto de 
m<~ndar, c de rccommendar ao govcr11o, de·ne
nhumn m<~n~;ira. (Foi apoiado). 

Tendo sido esta emenda enviada á mesa, foi 
lida pelo Sr. secret.1rio Souza França, e era es
cr ipta no theor sesuinte-«Proponho que na indi
cação do Sr. deputado Vergueiro, para quo se 
peçào illustraçães ao governo sobre o Jtegocio de 
que se trata, se nccrescentem, como m otivos desta 
requisição, os factos, que .tem apresentado nesta 
camara o Sr. deputado Albuquerque. » 

Tendofallado mais algonssenhores sobre a ma leria. 
qnu foi julsadã sufficientemenle discutida, propoz. 
o Sr. prestdente, se a ca_mara consentia que fosse 
emendada a indicação do Sr. Albuquerque depois 
de ter sido por ella re_cebida.-Venceu-se que sim. 
E tendo o Sr. Albuquerque pedido faculdade par., 
retirar a. sua indica~.ão para ficar subsistindo ple
no.menlc a do Sr. Vergueiro, foi. impugnado por 
alguns Srs. depul.ildos, entre os quaes 

"O Sn. CosTA CARVALHO:-Sr presidente, uma 
vez que a indicaçflo foi apoiada pela camara, jã não 
pertence mnis ao Sr. deputado, é negocio cta ca
mara, e por isso nã"ó a póde retirar. (Apoiado, 
apoiado.) · . 

Pelo que propondo o Sr. presidente á camara, 
se permtttia que o Sr. Albuquerque retirasse a 
sua indicação, por se conformar com a emenda 
do Sr. Vergu.eiro, foi. coneedido, sendo approvad4 
e considerada a dita emenda como principal indi-
ca ·o. _ __ ___ _ _ --·-·· .. 

úscitarão-se em seguida algumas leves questões 
sobre a additiva do S:r. Almeida e Albuquerque, 
opinãndoalguns senhores que a ma teria já se achava 
prejudicada, oeste sentido fallárào 

O SR. VE.I\GCEil\0: - -Eu creio que esl.e por.a.to 
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já está ' 'encido na ' '?t.ação a emenda, que otre
reci: porquanto a m1nha propost~, e a do Sr. 
Almeida c Albuquerque são conformes na parte 
principal, que ~ o pedir•:m-se inforrnacocs ao 
governo. Quanto ao modo porque se ba de iSto pra
ticar, é do officio do Sr. seoret~rio. 

O Sn. Sot7.A .FM~C.\ :-O nobre deputado quer 
que o officio seja motívado : essa clausula é essen
cial ; nem o sccr~tario pódc ficar rrstriclo a 
transcrc,·er sómente as indicações approvadas pela 
camara. 

O Sn. . \ L)IEIDA E ALBtQI!:I\Q\:E : - O que ~u 
per tl'mdn c> que s~ exponhâo ao governo as razões, 
que forão presentes a esta caroara, e qut:l a mo~~rão 
a tomar esta resolução. 

O SI\. L1xo Co~:TIXIIO: - Como é que o Sr. 
secretario ha de ofliciar ao ~:o,·c rno, sem dar o moth·o 
da delil;eraçào da camara? ha de transcrevet· a 
simples indicac;ào do St•. V erguei r()'? Neccssariamt'n\e 
ha de dizer, que consC.1ndo a esta camara a mortan
dade espantos..'\ dos recrutas, que se tem transportado 
do <.:caní etc., assentou a mesma camara que 
de,·ia pedir ao gowrno informações sobre este 
ne;;ocio. Vem portanto a ser inutil a emenda do 
nobre deputado, qu<' nem deve entrar em votação. 
· O Sn . )10XSEXHOII P1u.nno :-Sr. presidente, n 
emenda de que ~e trnta, contém a base, em que se 
fundamenta a indic;u·ão do Sr. Verguciro, t' porisso 
a julgo admissivel. • 

. - O-SR . .. Yencllc•no~ ='lrequ'fii'õque-se.propo.n!Ía 
se tem lugar a vota~ào sobre a emenda. 

O Sn. PRESIDE:o.-TE :-Pergunto se tem lugar a 
' •otação sobre a emenda do Sr. Almeida e Albu
querque. 

Resolveu-se qne. não. 
l mmediatamen\e pedindo a palavra, orou pelos 

termos seguint~s 
O Sa. CLEliBXTE l>EnEJRA : - Sr. presidente, 

entre as leis regulamentares, que se . h~o de fazer, 
parece qne neol•nma merece tão d1stmc~ prefc
rencia, como a lei que deve regular a fórma da 
publicação das leis, e marcar o tempo em que as 
mesmas hã.o de principiar a ter vigor. Porque esta 
lei tem uma estreita connexão com todas as outras, 
"-isto se~; priocipio certo, que nenhuma póde ser 
exequive\2 eobr~gatoria, emquantonão for conhecida 
por aquehcs, que a devem cumprir. Estes princípios 
que a razão dieta, tem sido sanccionadns por todas 
as nações. 

A constitwção dit no art. 69, que os ministros 
farão publicar as leis, mas não detenpina a fórma 
e lugar desta publicação, nem designa as pessoas, 
que a devem fazer, e ainda menos o tempo em que 
hão de começar a obrigar. A legislação, que temos 
a este respeito, não se compadece com o systema 
represen~tivo do imperio do Bruil, nem é accomcr 
dado á sua localidade; porque suppue que as leis 
flcão sufficientemente promulgadas com a publicação 
feita na chancetlaria-mór, e marca para serem exe
quiveis um tempo, que me não parece su.fficiente 
para que a noticia ~hegue a todo.s as províncias. 

Ora, é um principio certo em direito publico que 
as leis não pódem obrigar, sem serem conhecidas 
por todos; por isso é necessario, que se promulguem 
por uma fórma solemne, clara e franca, que esta 
promulgação se faça nos lugares publicas, para que 
todos os subditos possão chegar a ter conhecimenLo 
d.ellas. Antigamente, feita uma lei. expedia-se aõs 

vereadures das camaras; alguns a retinbão, e deixa vão 
ficar em si, c se chegava ;is crunaras, ficava sepul
tada dcb~ixo dos bancos 'l:l das mes:~s, se é que nào 
envelhecia nos cartorios dos e5crivães; e apesar 
disso dizia-se que o povo devia cumprir esta lei. 
Qundo alguem allegava, que della não tivera 
conhecimento, rcspondÜl-se-lbe- não quero saber 
disso. 

Todas as nações têm dccretadõ que as leis devem 
ser conhecidas pelos subditos da maneira a mais 
solemne e facil. Antes de· se inventar a arle de 
CECre,·er, faz.ião-sc na Grccia as leis em ~erso, para 
que todo o povo as podesse conservar mais facil
mente na memoria. Uma lira acompanhava muitas 
vezes coan os seus sons a publicação das leis. E 
porque ha,·emos de despresar este modo solemnc de 
publicar as leis ! 

Assim como é impossh·el intimar a cada um 
dos sul>d~tos as leis, que se forem fazendo, assim 
tambc_m c neces~rio que se suppra esta il,ldispensa
,·cJ c_trcuiOs~ncla, fazendo-se a publicação da 
m~ne1ra a rna~s ~Iara, 9ue possa.~er praticad!l. Afim, 
potEj de prevmtr os mconTementes, que podem 
r~su tM, c•u damno do povo, tenho a honra de 
apresentar o Sllbruinte projecLo. (Ltu u p1·oj ecto 
ob<li:t:o traw:cripto) cada um destes artigos \em 
motivos particulares. Quando os redigi, marquei 
tempos diO'ercntcs, e creio que não será nl!cessario 
dar al>.ur~ as razõ~s._ .~:_ _p_r9,.VJI.v.cl: que .vá .. a uma 
comm1ssao: ll <Júando entrar em d1scussào, darei os 
moli"os, que tive presentes para assim ordenar este 
projccto de lei. (E«viou-o ti mesG.) 

O SR. Cusroo1o Dus:-Sr. presidente, a bem 
da ordem. Eu mnndei á . mesa a minha proposta, 
para que a commissào competen te se encarregue de 
appresentar o projecto de lei sobre n liberdade da 
imprensa, antes de quaesquer outros de leis 
regularnent.arcs, que convém organisar. Esta 
propos1a pela prioridade dn sua apresentação 
adquirio o direito de preferencia: e portanto não 
consentirei que se admitta outra indicação a 
este re~peito, emquanto a minha não for discutida. 

O SR. Souu FRA..~CA :-Cada uma deve entrar 
a seu tempo: todos os·srs. deputados têm faculdade 
para pro_põr quaesquer indicações, e pertence ao 
Sr. prllsldente marcar a ordem em que devem ser 
tratadas na camara. 

O Sn. PRESIDENTE : -A proposta do iHÜstre depu-
tado já teve primeira leitura. ) 

O SI\. CuSTomn Dus: -Sim,senhor, masq\\ando 
a offereci, pl'di igualmente que se declarasse ur
gente. 

Foi novamente lida esta indicação peloSr. secre
~rio Souza França. 

O SI\. AL>lElDA. E. ÁLBUQUEJ\QUE:- Sobre esta 
moção do Sr. Cl1stodio Dias duas co usas h a a decidir: 
1•, a urgencia; 2•, a preferencia. 

Tendo-se feito mais algu.m.as retlexões sobre es\e 
~sumpto, propoz o Sr. presidente á camara se 
JUlgava Utl{ente a indicação do Sr. Custodio Dias, 
e foi resolvJdo que . não. Ficando portanto subsis
ti !Ido a primeira votação, para que passasse ó. 2• 
lettura. 

Leu _então o Sr. secretario Sou~ França o projecto 
offeree~do pelo Sr. Clemente Pere1ra na fórmaabail:o 
transcripta : 
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« PI\OlECTO DE LEI SOBI\E A PUBLICAÇÃO D.U LEIS, 

E EFFEJTOS DA ILESMA Pt;BLICAÇÃO 

«Art. 1.• As leis geraes obrigão na·.:apital, ci
dades, c villas do impcrio, no dia immediato ao da 
sua publicação, c nos mais lugares tres dias d(lpois 
que expirar este prazo. 

« Art. 2.• Todas as leis geracs serão publicadas 
na c:hancellaria-mór do imperio, e nas casas das 
camaras de todas as cidades, c Yillas do mesmo 
imperio. 

" Art. S. • A publicação das mesmas leis será 
feil.a pela simples leitura dellas: esta leitura será 
verificada a porl.as abertas de pé, em voz alta, clara, 
e bem intclligivel, anuunciando-sc prévinmente, 
ao povo, que se ' 'ai publicar uma lei por meio de 
pregõc~, que serão lançados uos lugares do costume, 
designando-se o dia, e l1ora, em que a publicação ha 
de ter lugar. Na capital do imper1o o chanceller-mór 
indicará á camara o dia e hora em que tem de 
proceder á publicação do a]guma 'ei, par;~ que esta 
possa mandar lançar os neccssarios pregões. 

. " Art. 4. • Os secretarios de estado respectivos são 
obrigados a remetter á chancellaria-mór do imperio 
os originaes de todas as leis gcracs, que se promul
garem pelas suas secretarias, para por elle.s se fazer 
a publicação, e serem guardados no archivo publico, 
acompanhando um- numero sumciente de · exem
plares impressos, dentro de seis dias depois ~a sua 
promulgt~~o. 

« Art. o. • O cbanceller-mór é obrig<~do a pu
blica. r as leis dentro de cinco dias do seu recebimento, 
.e a .. fazer . remessa.-.dos -cxemplares-necessarios a 
todas as estar.ões competentes, designadas no art. 7• 
da constituição, aos presidentes das proYincias, aos 
conselhos geraes das mesmas, a todos os juizes de 
direito, e de pu, logo que os houYer, e a todas as 
repartições da fazenda publica., o governos das 
armas, dentro dos primeiros dez dias depois da sua 
publicação. · 

« Art. 6.• Os presidentes das camaras são obri
gados a publicar as leis nas cidades, e villas res
pectivas dentro dos primeiros qualro dias do seu 
·r ecebimento; e caso o não fação, haver-se-hão as 
leis por publicas, o começarllõ a ser exequiveis 
pà.ssado que seja o prazo designado no arL. 1•, a 
contudo quarto dia em que·a publicação devia ter 
\ído.lugar. 

u OS .Presidentes das camaras sao reSJ>onsaveis ao 
governo e aos particulares pelos ~ales, perdas, e 
dàmnos1 que se .poderem seguir da falta de cumpri
mento oeste art1go. 

· " Art. '7.• A publicação das leis serâ celebrada 
pelas camaras em act.o de vereação nas capitaes das 
pl'ovincias : nas outras cidades e villas, poderá ser 
feita. pelos presidentes, sómente com assistencia dos 
escrivães, e alcaides das camaras; sempre que se of
fereça alguma difficuldade na reunião de todos os 
offiCJaes tias mesmas camaras. 

« Art. 8.• Haverá na cbanccllaria-mór um livro 
numerado, e · rubricado pelo chanceller-mór1 para 
se lançarem as act.as da publicação das le1s que 
serão assignadas todas .pelo cbanceller-mór, e outro 
livro rubricado na mesma fórma, para nelle se 
lançar o registro literal das mesmas lei~. Em todas 
as camaras haverá igualmente um livro rubricado 
pelos seus presidentes, destinado exclusinmente 
para se lançarem as actas da publicação das leis, 
as quaes serão exaradas pelos escrivães das mes
~as camaras1 e assignadas por elles com os pre
Sidentes. 

« Art. 9.• As leis prol'inciaes serão publicadas, 
e comeÇàráõ a ser e:a:equiveis pela mesma fórma, 
e no mesmo tempo, que as ~;eraes, nas províncias 
respectivas sómentc. Pa~ da camara â os ·depu
tado~, 11 de Al!ril de 1~6.-0 deputado, Cfeme11te 
Perelra. ,, . 

Acabada a leitura, levantou-se, e disse 
. O SR: CoXHA )IATTOS : - Sr, presidente, quando 

vtm hOJC de . mmha casa para esta camara, vi pela 
1• ' 'ez ao en1rar uma guarda do corpo da policia. 
Nesta casa parece-me que não temos necessidade 
d'ella. Se esta guarda vem para nos fazer honra, é 
pequena ; se é para pôr sentinellas, é grande. Por 
is!'o proponho esla indicação. (Uu·:) «Requeiro que 
se mande retirar a guarda, que se acha á porta 
desta casa, e que as senLinellas sejão substituídas 
por porLeiros, ou soldados desarmados. » (Conti
tluatrdo a ora1·J Póde ser que moti,·os de economia 
obriguem a lançar mão desta gente, attenta a ne
cessidade de estabelecer nas g;~lerias homens, que 
fação guardar a ordem: nesse caso c•·oio que o 
meio, que aponto na minha indkatão, póde sup
prir mutto bein. (Torttou u fêi' J 

Eu, Sr. presidente, olho pài'a o p0\'0 do Brazil 
CQroo o mais pacifico, brando, e dotado de todas as 
melhores qualidades. J>or todo o interior deste i:n
perio·,. que t()nho corrido, tenho achado as mais 
mcontestaveis provas dosta verdade: por t.oda n 
parte elle se mostra doei! ás boas impressões, e con
trario aos vícios de muitos outros pu,·os. Estas vir
tudes dos brazileiros em nenhuma parte se manifesU.o 
mais claramente do que nesta populosa capital, 
como é testemunhado por todos os meus honrados 
collegas. Logo, para que precisamos nós de guarda 
armada nesta casa? 

DelUais o corpo militar da policia estit sobrecar
regado de . trabalho no serv1SQ.:. para q Qe é. desti
nado. Bastava que houvesse um homem em cada 
uma das galerias para prevenir e remediar a falta 
de ordem· ; e no caso de apparecer alfSum tumulto, 
não está aqui tão llerto uma guarda m1litar, a quem 
se poderião requ1sitar as providencias 't Conclúo 
pois que não precisamos· desta gente ; e r epito quo 
para dar as sentinellas , é muito grande: e para 
honra da casa, muit.o pequena. 

O mesmo senhor mandou á mesa a indicação, a. qual 
foi lida pelo Sr.lo secretario; e occorrendo algum8.l:l 
duvidas á cerca do destino, que se lhe del'oria dar, 
fallárão nesta materia · 

O SI\. CosTA AcuiAJ\ : - Sr. presidente, pal'e
ce-rne que em V . .Ex. sustentanao a ordem, estão 
acabadas todas as questões. 

E' regra. geral do regimenw, porque por ora 
nos regemos, que as ·indicações tennão pri
meira e segunda leitura1 mediando entre uma e 
outra pelo menos tres aias. Quando porém logo 
depois da 1 • leitura se requer urgencia, sendo 
esta apoiada, entra em discussão ; e vencida, 
fu-se na mesma sessão a 2• leitura: tal é pois 
o efJeilo do vencimento da urgencia, que fu 
saltar es!e intervallo dos t.res dias. Feita a 2• lei
tura, o Sr. presidente, na .fórma do regimento 
da assemblP.a constituinte, propunha logo a votação, 
se ·a indicação ou projecto era ou não objecto de 
deliberação, e os Srs. deput.ndos votavão sem dis
cussão: depois do que ou era mam:lado imprimir, 
se assim se fazia mister, ou então era posto logu 
á discussão a materia, se·o negocio urgia; ·sendo 
afinal approvada ou rejeitada. Tal era a marcha du 
indicações, e tal deYe ser por ora a ordem, que 

13 
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dc\·cmos seguir, c cmquanto não tivcnnos outro re
gimento, ou o I'Onlrario nito Mr determinado por 
c~t..' cnmara. 

O SR. L1xo CovTIXno:-0 honrado membro cs
qúcccu-se de um ca! '· Quando se debate sobre 11ma 
proposta , c npy:nece uma indicação, que scn·o do 
emenda, esta mdicaçào não pódll seguir a mnrclta1 
quB se ncabott de expôr, antes fica cncorpornda a 
propusta, o segue lego o mesmo destino. Esta es
pccic esqueceu, como disso, no illnstrc deputado, 
que acabou de falia r. 

O SR. CosTA AcuJ.IK: - Não me esqncci: c u fallo 
do indiraçõos, quo ó a mntcria, de <tttc se trata; 
c por isso não era preciso oxplica t· ou apontar a 
marchn das cmcnda5, do quo por ora se n{lo trata. 
Nilo me esqueci portanto da espocie, que lembrou 
o honrado membro, a quem peco licença p.-.ra pon
derar-lhe, 4JUe é cllc quem confunde indicações com 
emcndns, as qnacs pelo regimento tia ;~ssembl(!a 
constituinte tinhito nma marcha diiTcrente; pois 
que sendo apoiadas lo:;o que erão lida~, entravao 
tnmbem na discussão da matcria, a q,uc erllo otrc
recidas; ou cntão c rào gu<~rdadns pnrn entrarem em 
discu~sào, «]ltando es~ns mesmos materias fusscm 
discutidas; por isso que tacs emendas podião ser 
postns no inten->\llll da Z• lciturn ;Í 2• discussão 
il.c uma propostn, debaixo de cujo nome su enten
dião naqucllc regimento ns indicações, etc. E não 
admira quo eu esteja mnis ao far.lo das materias do 
regimento de uma asscmblén, de que fui membro, 
c onde servi alguns mez~:s de secretario, do que o 
illustrc deputado, que nella não servio. 

Sustento portanto, Sr. presidente, o que eu disse 
com pleno conhecimento de causa; e peço a V. Ex. 
que se digne proceder na fôrma, cp1e aponto, c{uanto 
á indica<;.iio do Sr. Cunha Mattos. 

O SR.. AutEIDA E ALsuou.EnQüE: - O que e u quero 
é que a lei regule os nossos trabalhos. Temos um 
regimento, que devemos seguir sem alteração al
guma. Assim evitaremos as questões, que sem 
fundamento se movem a todos os instantes, e que 
absolutamente nada Yalem. 

O Sa. PREsiDENTE :-Eu pretendia convidar os 
Srs. da commissão de policia para interporem o 
·seu parecer sobre a propos ta do Sr. Cunha Mattos: 
julgo portanto que deve ficar sobre a mesa para 
este fim. · 

o sn: PAVLA I! SOtlZA: -Eu não sei que neces
sidade ha de violar o regimento: si9amos a marcha, 
que elle prescreve. Aliás ponha-se a votação « se se 
póde violar o regimento a arbítrio. " 

O SR. SouzA FRANÇA: - Os projectos de leis é que 
pedem duas leituras : não é o mesmo para as indi
cações. O regimento assim o determina. 

O Sa. PAULA E SouzA: - O Sr. França engana-se: 
o regimento não faz dist.incção. 

Quando se tratava na assembléa passada da re
daccão do regimento, eu requeri que se fizesse essa 
distfncçào; porém decidio-se contra o meu votot e 

. desde então ~uirão as propostas a mesma marcna 
dos projectos: 1sto se póde 'l'er nasactas respectivas. 
Se porem a crunara entende gue se _póde praticar a 
regra lembrada pelo Sr. SQuza França, decida. 
O que não quero é que se viole o r egimento a ar
bitrio : e para este fim requeiro que se vejão asactas 
da assembléa constituinte. Lembro-me que "por 
occasiiio de se tratar nella da presente materia, eu 
oiTereci emendas, que forão appro-yadas, determi-

na'!d? a assemhléa, que a commissão competente 
rcdtgtssc por ollas a lguns artigos; o que se não 
chegou a executar. Por consequeocia subsiste a lei, 
que ctunpt·c seguir: e torno a dizer, que no caso de 
se pretender altera-la, faça-se a proposta e deci-
da-se. Assim evitaremos viola-la. ' 

O Sn. CosTA Acuull : - Não posso deixar de 
apoiar ns razões do nohro deputado; c estou bem 
ce_t·to de I[UC os artigos, de que fnlla, forão ti com
missão do regimento para serem de nvvo redigidos 
m~s não ehegárào a ser apresentados. A marcha 
po1s que temos a seguir, é a que á pouco ac.'lbei de 
~~por, c *! acha fun4lamcnt.ada e approvada no re
gtmcnto da assembléa constituinte, que é por ora 
reconhecido por lei obrigatoria. Quanl.o porém á 
proposta quo faz o honrado membro na ultima 
parte do seu ~iscurso, acho inadmissiv~l ; por qu(lnto 
o qu!) é de l 01 uão póde en trar em votação. ( Apoia
do !JI!I'almmte. ) 

A' vista das razões expostas c acolhidas por toda 
a camnra, declorou o Sr. presidente, que a propos ta 
em questão ficava reser,·atla para scgtm da leitura. 
A este tempo mandou o Sr. Cunha Mattos á mesa 
outra indicar.ão, concebida nestes lermos: 

« P~ço, qÚe se di;;a ao goYerno, quo mande por 
na m~•s elfeclh•a obscrvancia as leis c instrucções 
existentes sobro os recrutamentos ; tornando res
ponsn,·eis as autol'idades, que procederem irregu
larmente. " 

Sendo lida pelo Sr. 1° secretario, ficou igual
mente para segunda leitura. Immedintamente pe· 
dindo a palavra, disse 

O Sn. CLEllEXTE PEREIRA : - Sr. presidente, ·eu 
requeiro nrgencia p3ra o projecto de lei, que ha 
pouco enYiei <Í mesa. O seu oujecto tem connexão 
com o fim de todas as leis, por ser uma das suas · 
prupr_iedades o nào poderem ser exequiveis sem 
suffictcnLe . promulga~~1.o. Pelo que sem esta lei pa
rece que nenhumas outras devem passar. 

O S~. Souz., Fn-'~ÇA:- Não é necessario pedir 
ur;;cnclo, porque na ordem dos trabalhos é elle o 
primeiro. 

O Sn. VERGUEIRO:-E' sempre bom declarar-se 
a urgenc~a. porque póde entrar hoje mesmo em se
gunda le1tura 

Propoz então o Sr. P"esidente, se a camaraapoiava 
a ~rgcncio, na fónna do regimento ; e resolveu-se 
a favor. Moveu-se logo uma breve, mas viva dis
cussão, em que ti verão parte os seguintes Srs. de
pulados. · 

O Sr. VER.cuemo :- Não póde deix.ar de ser 
declarado urgente um projecto de lei, que vai es
tab~leccr um novo e r!lgular systema de promul
gaçao para todas as le1s, quo se projectarem e se 
~aJ?darem ú execuÇão. Assim como ella se toma 
1ndispensavel a. toda.s as outras, do weswo modo 
ha de ser prefer1da na ordem da formacão . Eu por 
tanto considero fóra de toda a duvidá, que deve 
merecer os nossos primeiros cuidados. 
. O Sa: V ASCOXCELLOs: - Eu pelo contrario não a 
~ulgo tão urgente como outras, n que temos de dar 
J~ attenção; pois a este respeito temos lei est:\bele
Cida1 quando nos íaltão tantas leis regulamentares 
de ansoluta necessidade, como já se tem demons
trado nesteau9t15to recinto. Para que nos havemos 
de ~mpregar ja em um objecto, que nos ha de levar 
multo tempo, ao mesmo passo que outros de maior 
ponderação requerem os nossos maiores des
Yelos't 
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O Sn. CLPE:o;n Perumu:-Eu não posso convir 

que nós tenhamos motivos ma~ urgentes para 
!orm:~r outras leis com preferenc1a a est.ls. D1z-se 
que existe legislação_ a es_te respeito:_ mas eu ~es
ponderei que essa legt~\açao nem está em prat_1ca, 
nem se compadece com o novo systema eonstltu
('ional. Já demonstrei que pela pratica actual da 
publicaçilo das leis, estas niio chegao muitas vezes 
ao conhecimento dos povos, como é indi.spcnsavcl 
para o seu pontual cumprimento_. Um povo ~ivre, 
Sr. presidente, não póde ser obngado por le1s, d\l 
que oito tem notic111. Entretanto é o que vemos 
pratil'-l!I"-'SO: logo é urgente remediar estes abusos. 

O Sn. VAscoNcELLos:- Temos leis, que estabe
lecem a fórma da promulgação, e o termo, em que 
principiiio a ~r obrigatorias as leis, que novamente 
se emiltem: e ainda que se tenhão nesta parte 
introduzido abusos prejudiciaes, c aggravantl!s ao 
povo, todavia delles não result3.o os males o ve
xames, que {lesão sobre o mesmo povo por falta de 
outras providencias legislativas, e qúe por conse
queocia são mais urgentes. Tal é o caso em que nos 
achamos por falta da lcí da responsabilidade, que 
por isso foi declarada urgerltissima. 

Se pois temos t.~nta necessidade destll, o d'outras 
leis para o antlamento da constituição, para as 
quaes j;í se dicidio a ·prioridade na série dos tra
balhos destà camara, porque motivo havemos de 
dar o lugar a outra de menos importancio.1 Julgo 
portnnto.,!Jue' em primeiro lugar está. a lei dares
ponsabilidade, como se acha determinado. 

da sessão, jul~o gue deve passar este (lbjeeto pata 
a ordem do d1a de amanha. Ainda tenh., de lêr um 
oficio do governo, que acabo do receber. 

E logo leu o segtnnte. 

« OFFICIO. 

cc lllm. e Exm. Sr. - Foi presente a Sua Mages
tade o imper.1dor o onicio de V. Ex., participando 
~ue a camara dos deputados, tinha resolvido dirigir 
n sua imperial presença, uma deputação, para. lhe 
render graças pela. installação da assembléa geral: 
e determina o mesmo senhor, que eu communique 
a V. Ex., para chegar ao conhecimento lla referida 
camara1 que receberá a dcpnlação indicãda no dia 
d•aman 1à pelo meio-dia no paco da cidade. Deos 
guarde a V. Ex. Paço, em 11 dé Maio de 1826.
Josi Feliciatlo Fet·no.tldes Pi•d•eiro.-Sr. Manoel 
José de Souza França. » 

Ficou a cam:ua inteirada: e o Sr. presidente 
convidou os Srs. da deputação para darom cum
primento á sua missão no tlla c hora im.licada no 
oficio. E uando para ordem do dia da seguinte 
sessão: 1•, a segunda leituradoprojecto do Sr. Cle
mente l'ereira; ~, a segunda leitura das propostas, 
que já tivessem Udo a primeira; 3•, a ll!itura de 
novas indicações; levantou a sessão depois das duas 
horas do. tarde. -,\!cmoct José de Sou;;a França, 
secretario. 

l'RESIDEXCI,\ DO SR. PEJU:IJU D.\ NOBREGA. 

O SI\. CLI!liENTE PEREIIlA:- Eu creio, Sr. presi
dente, que não está vencido que a lei da respon
sabilidade Sl'j:t a primeira, de que haja de trlltar a 
camarà. Venceu- se tão sómenLc que fosse appre- Procedendo-se d chamada ás 10 horas da m;nhã, 
sen\.ada em primeiro lugar pela respectiva com- acharão-se 55 Srs. deputados, faltando com causa 
missão: c não me const.l que o projecto já esteja os Srs. Hollanda Cavalcanti, e Herrera; e tendo o 
feito. O projecto de lei, que eu ofrereço, apparece Sr. presidente declarado aberta a sessão, leu o 
primeiro; logo ha de ser primeiro discutido. Por Sr. secretario Ledo a acta da antecedente, que 
tant_o é se1_n fundame!lto esta razão, em que_se. foi approvada. 
eslrJba o discurso d:o 1llus~e deputa~o, _que aliás Annunciou- se a chegada do Sr. João Ricardo 
reconhece a urgenc1a da le1, que prO)eCtel. d.1 Costa Dormund deputado pela província da 

O SR. P .\ULA E Souu:-A presente questão Bahia, cujo diploma' já d'antes se ju.lgára legal; 
versa lão sómente .sobre a urgencia, para poder o e fazendo as honras do estylo os Srs. secretarias 
projeclo passar já á se~un~a leilu.r!l. O julgar-~c CosCa Aguiil:l' e Ledo, foi i~troduzido, e tomou as
urgente qualguer materta no.o n~s unpõo a obn- sento, depo1s de prestar o Juramento da lei. 
gac;{lo do lhe darmos a preferencta na o~em dos Entrando-se na. ordem do dia, fez o Sr. secretario 
trabaU~os: serve só_mcnte para se preter1rem as Souza França a 2• leitor;~. do projecto de lei d() 
f«?rmal~dades do regtm~nto, e poder logo en~rar em Sr. Clemente Pereira, sobre apromulgaçãodas leis, 
d1scussao. Ao Sr. p_restdente compete depo1s mar- olferecido na sessão antecedente, ll teudu cun
car n_a or.dem do 41a a vez, que lhe pert~nce, para cluido, disse 0 mesmo 
Sllr d15cut1da e deliberada. Parece-me pots, que se S S F Es • f - 2• 1 · 
póde propõr a materia á votação. a. OIJZA '1\.~NÇA: - ~ etta a. ~~t~ra., 

. . - na fórma do regunento, que se acha admitlldo. 
Pa.ssl!lldo o S~- prestdente a propô~~ votaÇaf? a Agora a marcha, que tinhamos a seguir, era a de 

urg~ncra do prOJ6Cio! por se haver ult~mado a d.is- se fazer imprimir este projecto, para entrar ·em 
cus~o, deu a hora marcada para ~e levantar a discussão. Porém como nós temos alterado a ordem 
sessao; e c~mo se lhe _notasso algum embaraço dos trabalhos, julgo que não seria fóra de propo
para progrod1r no ji.Cto, disse sito que se remettesse antes a uma commissao 
· O S11. PAULA E Sovu: - Eu creio que se póde par~ <!ar sobre elle o seu parecer, reformand~ 

votar, apczar de estar dada a hora; porque por com as emendas, que se offerecer,!!m sobre a sua 
mais 11111 pouco, conclu&-Se o trabalho. . cedacção; bem entendido, se nisso convier o illustre 

·Ao que tendo assentido a camara, ofrereceu o deputado que _o apn:sentou; p~a o que deve sçr 
Sr. presidente á approvacão a urgencia, e foi re- ouvido; e ad.mlttldo a conferencm sobre a mater1a 
solvtdo a favor. . • com os Srs. da commissão. Tal é o meu voto: a 
-Então disse camara decidirá o melhor meio de se proseguir 
O SR. sECtUtiAI\lO SouzA Ea ... NÇA.:- Está vencida. neste processo. 

a urgencia, e por isso devia o projecto entrar em O Sa. CLRYENTE PEREIIU: -Sr. prt!Sidente, eu 
" segunda leitllra: mas corno esta concluido o lempo não me opponho a este parecer. 
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O Sn. Cllt;z FPRREtRA :-Eu quero saber se é for
·çoso que se imprimão os projectos. 

O Sn. SouzA FI\A!>ÇA: -Hão de ser impressos 
para ordem e facilidade da discussão. 

Como não occortesse impugnação algl_lmll: ao :o to 
do Sx·. Souz,a Fran'i8:, julgou-se " mate r ta rhscuhda, 
c. pondo o Sr. pres1dente á votnção_. dc,cidio-s~ q~c 
o projccto mencionado fosse romett1do ,, comm1ssno. 
do le1s rerulamentares, para dar o seu parecer, 
com audiencia do autor. 
. Logo pedindo a palavra, 9isse 
() Sn. CONII.t .Ih nos: -Sr. presidente, eu tenho 

organisadu um projecto de lei_: permi.tta-me V. Ex. 
que eu o lêa. (Leu pela ma11e1ra segutnte) 

« PROJECTO DE LEI 

cc A assembléa geral legislath·a do lmperio de
creta: 

11 1,0 Oformatodasleis, que se imprimirem, será 
de oitaYo. 

11 2.• O chanceller-mór do lmpt'rio rcmetter.'i ás 
camaras das cidades c vi !las tantos t'xemplares dll 
lei~, guantos forem os julgados de suas r~spec\i-ras 
jurisdicções. 

" l'aço da cnmara dos deputados, 12 de Maio de 
1826.- O deputado Ctmlla-1lf altos. » 

acl1a adoptado, e nos rege interinamente. Em brerc· 
se ha de metter em discussão o projecto da lei sobre· 
as responsabilidades, na fórma da resolução desta 
camara, c que muito. convém que vá a e1Tcito. São 
finalmente tantas, e tão importantes certas leis, de 
que necessitamos, que na estreiteza do tempo em · 
que nos nchamos, o unico expediente a seguir é 
dar-lhes toda a prcferencia na ordem dos trablllhos, 
preterindo qunesquer outros objeelos secundarios, 
que possão occorrer. ~ 

A lei, quo deve regular a imprensa, é, sem du
vida uma das de maior interesse, e urgtmcia; nem 
para o demonstrar são precisos gTandes argumen
tos: todos estamos bem convencidos da sua impor-
tancia, c tal foi o voto bem pronunciado da maioria 
desta can1ara na se5sáo de hontem. Não ê pois sobre 
esta circumst.aucia que poderá haver divergencia nas 
opiniões, mas sim sobre a melhor maneira de con
seguirmos a formação desta lei com a bre,ridnde, 
que se deseja, sem comtudo empecer o andamento 
dos out ros trabalhos nào menos importantes. De
baixo deste ponto de vista é o meu parecér que a 
inclicaç.io do Sr. Cust<1dio Dias passe a uma com
miss~o~ que flcar;i encarregada de organisar o pro
jecto lembrado,. e dll o apresentar, quanto antes, á 
appro,·açiio dacamara. Esta commissão ou póde ser 
creada ad· ltoc, se assim se entender necessar.io, ou 

Tendo sido rcmettido á mesa, disse 

O Sn. l'nESIDE~TE :- Por ora trata-se de 
gundas leituras, conforme a ordem do dia. 

do,·erá ser a mesma das leis regu.Jamentcw:es, á qual 
se- eu daria prcferencia, (Apoiado! apoiado!) 

O Sn. L1xo CouTtxuo: -Sr. presidente, eis o pa
recer da commi~sãode constituição áccrca do oficio 
do senado recebido hontem. Eu o ,·ou l~r. 

Jmmediatamente leu, e m:i.ndou á mesa este 

« P All'EC'El\ 

- O Sn. CvsTODIO DIAS :---;A minha indicação insta 
pela garantia da liberdade da imprensa. Ella é tão 
urgente, que eu me animo a dizer, que não go
demos dar um só passo sem esta providencia. Nós-
temos ~;~or desgraça quem escre~a em sentido 
opposto; e quando muito, apparerem escriptos, que 
nada interessào o publico. Eu louvo muito o discurso 
do illustre deputado, mostrando a necessidade desta 

11 A commissilo de constituição tomando em con- lei. Eu '·ejo que nessa lei, que temos sobre a liber
sideracão os objetos exarados no officio do secretario dade da !mprensa, não se d~o as provi~en<:ias indi&
do senãdo de 10 do corrente mez, é de parecer: 1•, pensave1s para sua execuçao; e e por 1sso que eu a 
que a commissão encarregada ·da organi~ação do requeiro a esta camara, e a toda a nação represen
regimento interno desta camara, tenho:~, na con- tA da, esperando que esta proposta merecerá a maior 
formidade da representação do mesmo senado, uma attenção. A lei que existe, tomo a dizer, é inexe
correspondencia franca com a çommissão daquella 9uivel! E não será licito a um q1;1eixoso, qua~do 
outra camara nos pontos ou materias, que forem )_ustamen~e se lamenta, ter uma le1 que o _proleJa"f 
cõmmuns a uma e outra casa; 2•, que se nomêe Porque dtzen~o-se q\te um ~ornem é ladrao, ha de 
uma com missão, que poderá ser a propria da orsa- este ser pumdo, quan.do c~m el~a se defende? 
uisação do regu.lamenlo interno, accrcscentada de_ ~ecomme~do por taJ!to a cons1deraçao da camara a 
mais dous membros, para em commum prepararem tmportanCla desta le1 . 

. o formularia do reconhecimento do príncipe impe- O SR. Cosu AcuiAR : - Ninguem duvida, como 
rinl, afim de ser ao depois submettido á decisão de já disse;, da urgencia desta lei, e ainda m. enos da 
ambas as camaras. Camara dos deputados, 12 de necessiaade de termos imprensa livre, nem isto pódo 
Maio de ~826.- (Seguem ~s assignatura~. l " entrar em questão. Se sepr~ténde que este obJecto 

.Como tivesse o S~. pre~1de!lto declarado, q!le na passe antes po_r um~ com~1ssào, é só {'Or se julgar 
fórma da ordem do dta;Só tmhao lugar as211 le1tu:as ser este o me1o ma1s facil e breve; VJSto que não 
du propostas offereCldas na antecedent.c scsso.o, podemos fazer tudo a um Lempo. Seria mui bom que 
leu o Sr. secretario Souza França pela segunda vez se ordenassem e discutissem ao mesmo tempo dez 
a indicação do Sr. Custodio Dias, para que a lei da ou doze f.rojectos; mas bem se vê que isto é um 
liberdade da imprensa tivesse a precedencia na impossive . 
s~rie dos trabalhos.da ~mar~. E tendo-a o S~. p~e-. O Sa. Lt.~o CoUTtNllO;- Esta. camara creou uma 
s1dente propost<l a_ d1scussao, orou em pnmetro commissão pal'a as leis regulamentares, e ji está 
lugar do modo segumte decidido qual é o projccto que deve ser apresen-

0 Sa. CosTA AGUIAR: -Sr. presidente, na occur- tado em primeiro lugar. Se alguns dos Srs. depu
rencia de tantos negocios, que se nos offerecem a ta dos julgão mais essencial esta lei da liberdade da 
tratar, nós não devemos perder o tempo, que talvez imprensa, outros dão mais interesse a outras leis de 
nos pos~ faltar ~raos ~pj~tos de l!laior urgencia. justiça ; e. se aéaso fôr licito approvar a urgencia e 
Temos ae organtZar o regimento mterno, de que preferenCJa, que cada um requerer a bem da. lei, 
muito precisamos, visto que não é admissivel em que indicar, de certo ficão paralisados os trabalhos 
muitos casos o da assembléa c:onstituinte, que. se das commissões e da cama.ra. Por isso eu julgava 
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que esta e outras propostas da mesma espeeie fos
sefll remettidas á commissão de leis regulamentares 
que para semelhante 11m foi creada, a qual lhes 
dará o lugar, que lhes compelir; n ão devendo por 
tanto o honrado mero bro fallar mais em tal urgencia. 

O Sn. VERGUEJRO : - Eu creio, Sr. presidente. 
que esttl assumpto deve antes ser incumbido á com
missão de legislação, do que á de leis regulamen
tares. A lei, de que se trata, é de uma especie tão 
particularl que della depende directamente o an
damento aa c.onstitui<;.ão, e o bem geral da nação. 
Tem portanto toda a analogia com a naturezn dos 
objectos encarregados áquella coromis~ão. 

O Sn. VASCONCELLOS: - A constituição diz, que 
todos os cidadãos pódem communicar os seus pen
samentos por palavras, e t scriptos, e publicai-os 
pela imprensa ... ( .Apoiadc! J Logo este artigo offe
rece materia para uma lei regulamentar .(Apoiado/J 

Fizerão-se ainda algumas breYes reflexões sobre 
o destino, que se d~reria dar úquclla proposta ; e 
como se ob~ervasse que o seu objecto se achan1 já 
comprehend ido na ma teria geral das leis regulame n
tares, para a qual t>Stava crcada ·uma commissão 
especial, encarregado. de dar prcferencia d~ que 
parecessem mais interessantes, e urgen tes , tendo-se 
JUlgado ultimada a discussão, c propondo o Sr. pre
sident~ a votos, não foi appro-çada a indicaç.io. 

Seguio-se a Z•leitura da indicação do Sr. Cunl1a 
Jllattos, para que se fizesse retiro.r do paço da ca
mara a guarda do corpo militar da polic1a, e tendo-o 
finalisado, disse 

O Sa. SECRETARIO Souz.\ FR.\~ÇA :- Esta indi
caçã~ deve . sey !emettida á commissão. de policia, 
que m.formara a camara, se a guarda e ou não ne
cessana. 

Tendo sido geralmente apoiado este parecer e 
sendo immediaLamente ~;~osta a materia á votação, 
foi r esolvido na coníormtdade da opinião do Sr. se
cr etario Souza França: o qual em seguida fez 
segunda leitura de outra indicação do mesmo 
Sr. Cunha Mattos, tendente a se exigir do governo 
a effectiva observancia das leis, e instrucções exis
tentes sobre os recrutamentos; e logo pedindo a 
pa1aYra, disse 

O Sn. ALUEIDA E ALBUQUERQm;: - Sr. presidente, 
eu sou de opinião que não tenhamos ingerencia 
alguma no gc'l'erno: esta camara não tem autori
dade para dizer ao governo que faça, ou deixe de 
fazer qualquer cousa. O governo bem sabe o que ha 
de fazer; não precisa ser _para isso advertido. Con
servemo-nos dentro da alçada, que a lei nos fo.cult.a, 
e n ão saiamos das raias lias nossas attribuír.ões. 

O Sa. CUNIIA MATTos: -:- Sr. presidente, ~u penso 
que na minha proposta .não se contém ordem alguma 
ao governo, e menos representação; mas tão sóroente 
uma recommendação. O governo, Sr. presidente, 
não esLá ao facto de ~udo quanto se passa nas pro
vincias; ainda digo mais: Iiem os presidentes destas, 
nem os capitães-móres das villas sabem da maior 
parte do que nellas se pratica. Os sargentos, e mais 
mferiores são os que commettem os maior4!s vexa
mes e Violencias DOS recrutamentos, DO que ás 
vezes são ajudados pelos officiaes. Eu não accuso ao 
ministerio, por ollliilisso; ainda que o pceteod 
fazer, não teria lugar tal accusaçio por lalta da lei 
regulamentar da responsabilidade. Tratotão sómente 
de lembrar esta recommendaÇão, que se faz neces
saria ~ vista do que se pratica nas provincíu do 
l!J)per1o. 

O SR. CL"El!E~TE PEREIRA:- Sr. presidente, eu 
levantei-me hontem para dizer que se não fh:essem 
~ecommendações ao governo. Levanto-me agora p.ara 
mstar sobre os mesmos princípios. Nós nadà temos 
a. recommcndar ao governo: o nosso fim é legislar : 
amda hontem se tomou esta deliberação. O governo 
está obrigado a saber o que deve praticar: e o que 
nos compete no presente caso é fazer uma no,·a lei 
sobre os recrutamentos, que contenha a Córma de 
fazer a remessa dos recrutas, de que muito necessi
tamos, e de cnjo projecto se poderá encarregar a 
commissão de guerra c marinha. Tudo o mais é fora 
da nossa competencia. 

O Sn. ALMEIDA E ALnUQilEnQuE: -Disse o nobre 
deputado que o governo não está ao facto das vio
lencias c vexames, quo se praticào nos recrutamen
tos, ao que respondo, g.~e é permitLido .. ..• . 

O SR. CLF.:UEXTF. P EREJR.\ (interrompendo-o} :- Eu 
não disse tal . . .. 

O Sn. ALMEIDA E ALnuouEnQUE (continua lido}: 
Eu não fallo do illustre. deputado. E' pcrmittido a 
todo o cidadão, que se senlir agq_ravado dirigir suas 
quei~as ao govcl'nO, que deve, c na de dar as pro\·i
denclas . 

O SR. Cuxn,\ MATTOS:- As melhores leis, e 
ordens sobre os recrutamentos são infringidas a 
cada passo: as ordenaci>es antigas sobre esta mate
ria, posto que precisem de alguma reforma, são com 
tudo bem claras c expressas: assim e !las se exccu
tas~em ! E' pois mister providenciar quanlo antes 
pnra que ellas se cumprão, c é isto o que-cu r equeiro 
na minha indicnção. · 

O Sl\. SouzA FRAXÇA:- Sr. pt·esidente, assent.e
mos por uma vez que o andar cll! vagar é o melhor 
andar: não nos mettamos com o quo não nos com
pete. A constituição, é verdade, garante os direitos 
dos cidadãos, c para isso ella autorisa est.a camara 
para decretar a accusação contra os ministros, e 
conselheiros de estado, pelas culpas qu i! conmictte
rem. Eis aqui tudo o que compete a esta camara 
pela letra da constituiÇão, que assim o declarou, 
porque assim o entendeu bem o seu autor. Logo nllo 
excedamos os limites marcados: quando tivermos 
leis de responsabilidade, que expliquem os crimes, 
e as penas dos ministros, c prescré"vão os meios de 
proceder contra elles, então veremos punidos 
aquelles, que não fizerem executar as leis. (Apoiado!} 
Por agora, Sr. presidente, não nos Yamos ingerir 
em providencia~, que estão fóra do nossc alcance. 
Esperemos pela lei; não sejamos precipitados. 

O Sa. CusTODIO DIAS :-Então os crimes com
mellidos não podem ser punidos J?elas leis existcn
ws1 por isso que nos falta essa le1 da rcsponsabili
daae T Desgra911do povo do Brazil t •... Desgraçado1 
se esperar até que ella se faça! Eu nuuca com•iret 
com o que disse o honrado membro « que espere
mos p!!las ll!is, que ainda so hão de fazer. " Como 
hão de, Sr. presidente, ser punidos tantos crimes, e 
commettidos · coro barbarfdade '1 Tem-se lançado 
fóra de seus lares homens pacificas e 1\onrados, para 
os irem matar a ma.is de cem leguas de distan
cia!.... . (Não (oi ouvido até o periodo q11e u 
~l!.JlJ~tlaD.lo nestas circumstancias sempre 

direi, que os crimes commetlídos serão punidos 
pelas leis existentes. E este ~. e será o meu 
t~arecer. 

· O SR. TEIXEIRA DE Gouv~ ; -E' vordado que 
nos não compete ter ingerencias no governo : elle 

14: 
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bem sabe o que de,·e fazer. assim como nós deve
mos saber o que nos cumpre praticar. Nós temos 
leis, e á sua execução el\és não podem falt;~r. Tem 
aqui vogado uma opinião, com a q:ual eu não me 
poeso conformar, e é " que os mimstros de estadp 
não podem 'ser punidos pelas leis actuaes. » Po~ 
ventura niio silo funccionarios publicas? Não esta 
decla rarln a su.a rP.sponsabilid(ll'le pela conlltitlllção 1 
Por9ue razão sendo r<>sponsa,·eis, não hão de ser 
_pumdos pelas leis existentes, em que ~e acharem 
tncursos? Se podem ser accusados perante a lei, 
porque moth·o hão de es tar exemplos das penas 
dest.<~ lei? Nós temos penas cstahelecid11s proporcto
nalmente para os delictos ; se qnal_quer ministro 
fôr declarado delinC(uente, está sujeito a e lias, como 
outro qualquer Cidadão, e funccinario publico. 
(Apoiado J Logo não nos faltão leis, que cohibito os 
mmistros nos seus deveres: falla t,;o s6mP.nte o t}ltP. 
deve mar<::~ r a fórma da sua accusafflo nesta camara, 
e a marchO\ do proces:;o. (Apoiado. Apoiado.) 

Tendo-se d~clarado concluída a discussão, per
guntou o Sr. presidente, se a camara apr,ro,·a\·a a 
indicacito do Sr. Cunha "Mattos, c foi rcso ,-ido pela 
ne .. atii-a. 

f~ntão o Sr. Clemente Pereira propuz que a com
mi!'silo de guerra c marinha fosse enc:~rregada de 
or~;;misar o projeclo de uma uol'a lei sobre o re
CI"Utamcnto: c como se observasse que este objcc~o 
tambem pertencia ;ís leis regulamentares, de qtto 
se acha,·a incumbida a rcspecti\·a commissilo, con
formo•t-se o illustrc deputado, c retirou sem 
demo1·a a sua l!10Ção. 

A esse tempo veio á mesa, e foi lida pelo Sr . se
cretario Souza Franc-a a seguinte carta: 

<< Jllm. e Exm. Sr. -A minbà idade já bem av.-.n
çada, unindo-se aos incommodos, que soffro pela 
falta de saudc, me prh·ão de emprehcndcr longas 
jornadas. Se com tudo o uso de alguns rcmcdios rue 
restituir em parte as forças _perdidas, não perderei 
um só momento em cumpr1r com o ctever, que me 
impõe a patria, de a servir em materia t.'io pondc
ravel. Qucir<~. V. E.x. represent,u isso mesmo á 
assembléa, para que a ml!lha dr mora lhe não seja 
eslranhavel. Deus suarde a V. Ex. Registro-Velho, 
a 30 de Abril de 1826. - il1 a.noel Rodrigues da 
Costa.» 

Acabada a lcitur:~., pedio a palavra, di;r:endo . • 
O Sn. L1~o Coummo:- Permitta-me, Sr. pre-

sidente, dizer algum~ cousa sobre esta carta. Pare
cc-me que se não deve resolver simplesmente, que 
a camara fica inteirada. EstP. Sr. deputado da pro
víncia de !\finas não marca tempo, em que prova
velmente possa vir. Se ~ :sua molestia fôr longa, 
então deve o supplente v1r tomar parte nos nossos 
ll'.tbalhos. (Apoiado/ Apoiado!) 

Além de que, com quanto seja ponderosa a asser
~o deste nosso illustre coller;a, todavia a camara 
não póde torr.ar neste caso uma deHberação lesai 
sem se lhe apresentarem documentos, que provem a 
sua molestia. Eu exponho esta minha opimão a fim· 
de ficar em reGra geral para com todos os mais 
senhores, que amda tem de vir tomar assento na ca
marll, e estiverem nas mesmas circumstancias. 
(Apotado I) • 

O SR. SoutA FRAN~: -E' preciso tratar mais 
seriamente este ner;oc10. Eu acho que esta carta 
deve ser submettida ao parecer da commissão de 
poderes. (Apoiado.) · · 

Propoz logo o Sr. presidente esl4 materia á ca-

mara, que se pronunciou pelo voto do Sr. Souza 
França. . • 

Fe1to isto, lembrou o Sr. Lino Coutinho, que era 
occasião de se sujeitar d discussão o parecer. que 
clle na qualidade de relator da commissão de cons
tituição havia lido e enviado á mesa, relativo a:o 
officio do senado : e como se a proximava a. hora 
designt~da por Sua Magestade Imperial para receber 
a d~putação, que em 11ome da camara, devia apre
sentar ao mesmo augusto senhor o voto de graças 
pela solemne inst.allaç..i.o da assembléa, disse 

o Sn. PnESIDEXTE :-A discnssão sohrP. P.~Sa ma:.. 
ter ia ficará para depois que voltar a deputação, 
porque c.st.-i chegada a hora ; e convido aos senhores 
que a compõe para so dirigirem a Sua .Magestade 
Imeerial. 

E tendo-se retirado da sala os senhores da depu
t:l.Ç!Io, ficou n sessão interrompida. 

fendo os mesmos senhores comparecido na sala 
depois do meio-dia, continuou a sessão, e logo o 
Sr. ~[arcos Antonio, que acabava de desempenhar 
as funcções de orado1· da deputacão, deu conta de 
como cst,a fura introduzida na sala do throno com 
toda!; ns solenmidades, c que ali elle orador oxpri
mira na propria presença f.fc Sua &lagestade Impe
rial o voto de graças, que a camara detlicára ao 
mesmo au:;uslo senhor, no discurso, que passava n. 
l~ri. para in tclligencia da camara. 

.o'u, e era assim concebido: 
· " Su~l10r.-A camara dos deputados penetrada 

dos mats viYos sentimentos do grntidiio, c de res
peito, nos envia a congratular a V. ~1. Imperial 
pelo plausível motivo do solcmne acto da abertura 
da assembléa geral legislativa no dia 6 do corrente 
l\lnio. Fiel orgão dos sincetos votos da thesma ca
mara, teu h o a mais lisongeira satisfação de apresen
tar ante o augusto throno de V. M. Imperial ex
pressivos testemunhos do nosso reconhecimento 
pola distincta honra da imperial presença na pri
meira inaugural sessão. 

" A camara dos deputados está convencida das 
ener~lcas pro\·idcncias d~da_s para sua installação 
no d1a marcado na coustttuJ<(do, e que não pudera 
verificar-se em tempo propno por circumstancias 
imprevistas. Unanimemente agradece os desejos, e 
zelo que V. ~1. Imperial tem manifestado em tão 
repetidas e effic.ues disposições para estabelecer, 
firmar e consolidar a liberdade política de seus 
subditos, fundada no systcma do governo monar
chico e representativo, conforme as luzes do seculo 
e votos da nação brazileira. 

" A mesmn camara reco~hece, que 6. sublime 
polilica·de V. M. Imperial, dirigida uela prudencia, 
e energia, é devida a tran'{uillidade "interna, de que 
gozão as províncias do imperio, por dh·crsas vezes 
agitadas com oscillações inevitavcis em crises t!o 
melindrosas. Nem pod~ria existir ·esta paz Lão nc
cessaria ao bem estar do JlOVo brazileíro, se ni\o 
fossem honrosamente termmadas as contestações e 
discordiás com o reino de Portugal, se não fosse 
~econ~ecida a s~be_raoia e independeucia dest.e 
1mperto pelas_prmc1paes polencias da Europa, e 
pelos Estados-Unidos da Awerica. · 

« Não forão estes sómente os objectos dos incan
saveis esforços de V. M. Impenal. Apenas erlo 
~nh~cidos !J~ publicos rego~ijos, pel~ nossa emao~ 
Clpaçao poltltca, apenas V. M. Imperial tinha asse
gurado com relações estrangeiras a feliz estabilidade 
da nação brazileira, logo esta reconhece novos e 
singulares beneficios de seu defensor perpetu~. 
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titulo bem merecido e que com tan.ta gloria tem sido 
desempenhado. Quando o coracio de V. M. impe
rial é magoado da mais sensível dôr, quando é 
aiTer.tado dos mais ternos e dolorosos sentimentos 
flliaes objecto, que sensibilisa e enternece a camara, 
em tzu) ~r1tica conjuoctura a prosperidade do povo 
brazileiro. merece os mais desvelados cuidados. 

"Ainda devemos maiores acções de graças a V. 
li. Imperial f cla honrosa ~onfiaoça, ~ue põe na ca
mara, a qua tem no mrus alto gráo de apreço o 
zelo, amor e interesse, que V: l\1. Imperial toma 
pela nação brazileira e pelo cumprimento da cons
tituição do lmperio. A camara se empregará sempre 
com os maiores esforços em desempenhar suas 
augustas e importantes fuocções, organisaodo as 
leis, que facilitem o andamento da constituição e 
promovão com mais rapido progresso a publica 
felicidáde, assim como em fazer manter o decoro, e 
respeito devido ás autoridades constituídas. Igual
mente est<\ persuadida, que da constante união 
entre os poderes cons\itucionaes em_anadas da naç..i.o 
resultaráõ as mais grandes e solidas vantagens 
do Imperio. Firme nestes incontestaveis princípios 
assegura a V. M. lmperial,quesusLenLaráinalLI!ravel 
harmonia com a do senado, e se conservará em a 
mais perfeita intelligcncia com o governo, baseando 
sua conducta sobre as leis fundamentaes da consti
tuição jurada. • 

cc A Mmara dos. dep11tados tambem votou a V. M. 
[mperial !?raças pelo infatigavel empenho, corir que 
tem mantrdo a integridade do lmperio, sustentando 
a união de todas as suas provineias; e affiança a 
V. l\1. Imperial, que com todos os meios ao seu 
alcance coadjuvará o govemo, para que a honra, e 
dignidade nacional não soffr·a a menor quebra. 

cc Estas as puras expressões dos verdadeiros votos, 
que temos a honrosa distincçào de oiTerecer ante o 
augusto throno de V . M. Imperial pela camarà dos 
deº-utados. » 

Tendo concluído a leitura, disse 
O Sn. M.\1\cos AN>oJno : - A esta fal\a Sua .Ma

gestade Imperial muito benignamente respondeu : 
« Agradeço á c amara as boas disposições, em 

que se ·acha. » 
O SR. CLDIRNTE PEREIRA :-Devo informar ã ca

mara; que não S;e tendo especificado no discurso ·do 
ilhistre orador a acçáo de graças\ que esta camara 
Yotou ao tbrono !?elos esforços feitos para conser
vação da província Cisplatina, como se deliberãra, 
eu disse a Sua l\lagestade Imperial que a camara 
taml>em lho rendia agradecim~ntos por aquelle mo
tivo. Não sei se me conformei com o voto da camara; 
visto que o orador, segundo disse, se tinha es-
quecido. · -

O SR. OnoRtco ?IIE~DES: -A camara ' decida, se 
tovo lugar· o CJUe fez o honrado membro da depu
tação. Eu ere10 que o illustre orador fa.Uou optima
mente. Aqui venceu-se que se tocasse na materia 
em termos geracs; o que foi muito bem executado; 
e ainda que me custa1 não posso dei1ar de dizer 
que o Sr. deputado adiantou-se. (Apoiado.) 

<> Sa. Ct'EJONTJ! PEREIRA:-Venceu-se, é ver
dade, que se faltasse em tprmos geraes, mas não se 
disse que ;;e não fallasse na província Cisplatina: 

. :pelo contrario- perguntando eu, se o filiar nestes 
termos geraes es:cluia :t nomear-se a província 
Cisplatina, mui positivamente m!'l ~pondeu a mesa, 
que se não pod1a fallar a respeJ!O dos seus nego
cios sem a nomear. E com elreito não entendo 

como se podasse fallar em geral desta provincia, 
sem tocar no seu nome. Tal é o que sa venceu; mas 
a camar:t decidirá, se obrei bem, ou se obr ei mal. 
Obrei assim pelo unico .fim de salvar a sua repu
tação ; por isso me adiantei, não me arrependo. 

O SR. V ASco:-~cELLO!'l: - Deve-se declarar por 
uma deliberação expressa, que nenhum dos membros 
d~ qualquer deputação póde accrescentar, nem 
emendar o discurso do orador. (Foi a-poiado geral
mente.) O illustre deputado o Sr. Marcos Antonio 
fez uma oração, pela qual merece elogiQS. (Apoiado 
geralmente.) O Sr. Marcos Antonio e:z.eculuu, o 
que se desejava; tocando naintegridade do Imperio 
o nobre orador disse, que a catnara não consentiria 
que tivesse a menor quebra a honra e dignidade da 
naç.i.o. Por isso o que accrescentou o illustre depu
tado, foi uma especie de ataque ao Sr. orador . 
Quanto ao mais, proponho, Sr. presidente, que 
nenhum membro de deputação possa augmentar, 
ou diminuir o discurso do orador; pois este se 
suppõe feito pela deput-ação inteira. :&landarei á 
mesa a minha proposta .. 

O Sn. LrNo CouTIXHO: - A letra da minha indi
cação dissolve esta duvida; porque nellaeu lembrei 
um artigo, que Linha sido ·preterido nas bases, que 
a commissào havia apresentado. Eu propuz, que 
visto ter a falia do throno tocado na guerra do sul, 
devia a respost.-1 desta cama r a comp1·ehend~rtam bem 
aquolle ponto, mas de uma maneira generica; 
dizendo-se a Sua ~lagestade lmperial que a camara 
empregaria-os seus esforços, para que a honra na
cional não soiTressc mingua; e foi isto o que se 
venceu. 

O SR. SouzA FnA:SGA:-Do maneira nenhuma 
era licito inte1·romper; ou accrescent.ar quacsqtter 
idéas ao discurso do illustre orador. A camaraen
viou a deptltacão, e esta escolheu o seu orador, 
como 6 indispeõsavel, vi3to que não pódem fallar 
todos simultaneamente. Por consequenciaao orador 
é que eompMe a organizar o discurso pelas bases, 
que lhe forem designadas, e em nome da camara, 
sem que fosse permittido a algum dos outros Srs. da 
deputação commenta-lo ou accrescenta-lo. E muito 
bom será q_ue este caso não fique servindo de 
exemplo; po1s parece-me que tal pratica vai atacar 
a natureza do objeclo. 
• O SR. l\l.tncos A1rro~to : -_Peço a palavra ... 

O SR. Ct.EYEXTE PEREIRA: - Sr. presidente, tenho 
a dizer alguma co usa ... 

O Sn. PnESJDEXTE:-0 Sr. !\[arcos Antonio tem 
a palavra. 

O Sn. MAncos Axtoxto: - Conformei-me com a.s 
bases que esta camara approvou. r Apoiado ) Até · 
da indicação do Sr. Lino Coutinho não se conclue 
ontl'a co usa; nclla se recommenda que este obj ecto 
fosse tratado em lermos geraes; por consequencia 
não me apartei dos limites, que me forão' pre
scriptos por deliberacll.o da camara. Por outra parte 
esse ponto da guerrá. do sul está comprehendido 
em onlro genero de proposif•~, em que se agra
decem todos os esforços, que fu~Magestade lmi?e
rial tem empregado para a integridade do impeno; 
e1primindo-so, _que . est..'\ cama ta affiançava a Sua 
t\fagestadc Imperial os · seus desvelos para sus
tentar a honra nacional. Por tanto cumpri com es:ac
tidão o que me incumbia sem me arrastar das 
base!', que ·me forão dadas. Com tudo se houve 
motivo para desagradar, não serei outr:t ,ezorador. 
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0 SR. VERGVEIRO :- Acho ser de justiça que se 
declare, que o discurso do illustre orador está 
muito conforme com a deliberação da camara 
(Apoiado/) 

A cs•e tempo "eiu á mesa, e foi lida pelo Sr. se
cretario Souza Franca a seguinte indicação, que o 
Sr. Vasconcellos havia offerecido: 

« Proponho que nenhum memb!o da~ depu_
tações possa fazer qualquer emenda as falias, depors 
de recitadas pelo orador. - 1-nsconce//os. » 

O Sa. DuARTE Srn,\:- Sr. presidente, pare
ce-me que se não del"e admiuir esta proposta, •·i sUl 
ser pratica bem sabida, o que nclla se pretende. 

0 Sn. VASCOXCELLOS: -Diz: O illustre d~putndo 
quu é pratica hem sabida, c cu I'Cjo faze1·-sc ha pouco 
uma emenda ao discurso ao t11rono. l'or tanUl digo 
qne niio é tão sabida como o afirma ; e por isso 
julgo prt>ciso que se f .:iça já esta declaração, que 
r equeiro, para que não aconteça o mesmo em outra 
occasião, c parnqueossenhorcsque forem nomeados 
oradores Sl! não njito compromcuidos, e expostos a 
soflrer algum w:xamc. Seri1 muito triste que sere
novem casos semillhantes. 

Sn. CLEl!EXTE PEn!!IRA:-Por isso mesmo que 
presencil'i o qur se dcclnrou neste recinto, e flt as 
minhas obserraçõe.s {'m tempo :í falia do orador, 
passei a este excesso de zelo :~~cln dignidade dn 
cantara: c pareceu-me que dcY1a ser muito bom 
accolhido este meu procedimento. · 

Então o Sr. !'aula c.Souza inLcrrompcu a dis
cussão lendo, c enviando á mesa a seguinte 
emenda 

« COliO ADDIT.OIE~TO 

« l. • Qut>. a mesma commissão das bases do di,;.. 
curso escolha o orador. 

c 2. • . Que este lê a a oração li cama r a antes. 
« 3.• Que sd no orador seja permilLido fallar no 

a c to da deputação. - Pa tda. e Sou::a. » 
O Sll. VASCONCELLOS: -Sr. presidente, parece-me 

que este objecto deve ser submcttido ao parecer da 
com missão do regimento. · 

O Sn. PAuLA E SouZA:- ( Fe:: mn 101190 di&Citr$0 
qne não (oi ouvido.) 

O S11. VERGUEI AO:-Eu creio que se deve re
metter tudo á commissão do . regimento, para se\ 
tomado em consideração, a fim de não perdermos 
tanto tempo nesta discus~ão. Proponha ,1. Ex. se a 
camara approva o discu.rso do illustre orado1·, e o 
additame.n~o feito.P,Or um dos ~embros da deputação, 
para dectdrrmos Ja este negoc1o. 

O Sn. Souu FRANÇA: - Eu sou de parecer que 
vá á commissão lemtirada; por ém se 11caso fôr já 
11berta a discussão sobre a matcria, direi, que me 
não combino com o Sr. Paula e Souza em todas as 
partes da sua emenda; princil;lalmeute quanto ao 
artigo 2. • Por quanto a orga.msaçào de qualquer 
discurso i! obra privativa do orador, a quem é com
mctlido, e a quem se assignào as bases. Nem a 
camara deve gastar tempo em tal revisão, c exame, 
nem esta materia por sua natureza póde jároais 
entrar em discussão. 

O S11. BAPTISTA PBRlli A.\: - Desejaria que se 
accrescentasse, que nenhum Sr. deputado possa 
fazer emenda, ou lembrar cousa alguma tanto no 
acto de recitar, coroo depois de concluir o orador o 
seu discurso. 

O SA. Lr~o Covn~uo: - Approvoa indicação do 
Sr. Vasconcellos" que não se possa fazer emenda 
algunia no acto de recitar o orador o•seu discurso »: 
porúm não concordo em que esteja excmpto·da 
censura depois de o ter concluído. Concedo que 
para tal não estão autorisados os membros da de
putação; porém esta camara póde approvar ou re
pro••ar a oração recitadu, assim como censurar, ou 
dar elogios no orador, que a til'er (e'.~o. Quanto ao 
additameuto oiTerecido pelo honrado membro o 
Sr. Paula e Souza, sinto dizer que me nào parece 
ter lugar. Que autoridade tem a commissão ou a 
deputação para nomear o orador? Parece que uma 
deputação "ai falia r em nome desta camara: é por 
consequencia a camara, quem dP.v~ P-•cnlher orador, 
como o orgão, por quem exprimo os ·seus senti
mentos. 

De mais propõe o nobre deputado que a oraç.io 
seja analysada pela camara, antes de sor levada ao 
throno; is to é o mesmo que dizcr·-en1porc-sc a 
oração.- Pesnpparecem os princípios oratorios, 
cada arLigo fica com diiTercntc estylo, c em ultimo 
resultado ll'mos um .-crdadeiro manto de r etalhos. 
Sr. presidente, um discut·so oratorio nunca se po
derá sujeitar no Clame desta cnmara. Estes· são os 
lllllUS SCIIIÍIIICntos. 

Niio se oiTcrccendo quem maisfallasse na ma teria 
julgou-se concluída a discussào; porém <~ntcs de ser 
posta :i \'Ot.açào, propoz: o Sr. secretario Souz,a 
França, que n resposta de Sua Magest.ade Imperial 
dél'ia ser rcr.ei.Jida com muito especial agrado, re
querendo ao mesmo tempo ao Sr. presidente, que 
consultasse, se e ra da vontade da camara, que assim 
se mencionasse na acta. E sendo esta proposta 
·acolhida com gcrnl applauso, logo o Sr. presidente 
a ofT<Jrcceu ;, apprO\'iiÇiio da eamara, que unaui
rnCll\Cntc se dcc\m·ou peln afirmativa. 

I' assou o mesmo senhor a consulta r a camara sobre 
a indira~ilo do Sr . Vasconcellos, e 11 emenda do 
Sr. !'nula c Souu ; c resoll'cu-se, quanto á 1•, que 
fosse rcmellida á commissno do regrmento interno· 
quanto IÍ 2-, que não era admissivel. ' 

J>~rgunlou depois ~c a c.nl!l~rn approva~a a oração 
do :Sr. ;\lat-cos .AntOniO; dtctdiO-se que s1m. Final
mente, se npprovaYa lambem o addicionamento do 
Sr. Clemente Pereira: venceu-se que não. · 

!\a fôrma da ordem estai.Jelecida fez o Sr. I• se
cretario a leitura do pneccr da commissbo de eons
tituiçào, ~ue o Sr. Lino Coutiuho, seu· rela~or 
havia j :í hdo na sessão presente: e tendo-a eon~ 
clu~do, e sendo aberta a discussilo pedio a palavra, 
e d1sse. 

O S11. LtKo CouTJxuo:- A commbsão de cons
tituição quer que sempre exista bOa harmonia com 
o s~uado, ' tào neeessaria para os trabalhos da 
assem blúa geral. Assentou que se de••ia concordar 
na sua proposta. São duas as camaras, que formão 
o corpo legislativo; nada pois convém mais do que 
evitar as q•1estões e contendas, que jú entre ellas se 
suscitárão, c se podem ainda r enovar. O senado 
pretende que a commissão, que se nomeat" nesta 
cam~~:ra para tratar dos preparatorios pua o reco
nbecllllento d_o príncipe herdeiro, se reuoa á que 
para tal fim Já se acha ·crcada naquella camara 
para obra!em de commum aÇ_C_ordo, e prevenir de~ 
longas, e mce_~tezas. Julgou a commissão que era 
~I!Uito ajusta~o este arbitriC?, e que portanto de
l'Jamos anntllr n. esta propos1çã0. 

O SR. CRut:-Eu não acho legal, o que acaba 
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de dizet o illustrc deputado, nem l"ejo exemplos de 
se reunirem com missões de duas camaras para tra
tarem de certo o!Jjecto; esta camara é que deve 
ordenar o formulario para- o reconhecimento do 
príncipe imperial , e dep~is mandat-o ao senado 
para T~r se o approva, ou na o. 

O Sll. CosrA AGUIAR:- Eu estou inteiramente 
conforme com o parecer da com missão; o meu fim 
é evitar duTidas, e não perder tempo. ]>ara quo 
baTemos nós fazer um formulario, que o senado 
lahez o não "ueira appro1•ar t Porque motivoha de 
ellr. ir de cá para lá, quando se podem prevPnir as 
duvidas e demoras; que necessa.riamente se del'ern 
seguir deste processo 'll>eJo contrario combinan
do-se as duas com missões para propôr a materia, c 
reunindo-se as camaras para deliberar sobre o seu 
parecer, assento que salvamos estes inconvenientes 
e facilitamos o andamêu to deste negocio. (Apoiado!; 

O Sn. Luso CouTINIIO:- Vóu responder ao hon
rado membro, que fallou contra o paracer da com
missão, achando illegal o plano propos to. O 
honrado membro devo . sa!JP.r que só seria illelíal o 
meio lembrado, se acaso se tratasse de um proJec\o 
de lei. Então não nos poderíamos apartar da lctt·a 
da consLituiçiio; pois a marcha, que nello se cstube
lece para laes negocies, é 11 que 11ponta o illustrc 
deputado ; e só no caso de diverse.n<:in nas deli~c
rações finaes é que póde ser adrmthda a reunmo. 
Porém esta pratica é restricta nos trabalhos legis
lativos, c nós na matcria em questão apenas trata
mos de um foriDulario, de um regula1uento, que 
deve ser commum tanto a uma como il outra casa. 
Por tanto não é illegal, não é contra a constituição: 
e quando se não caminha contra a lei, pede a boa 
razão que se calculem c adoptcm as melhores me
didas de abreviar as opera~,;ões. Poupemos o tempo, 
evitemos as divergencias, mórmente quando nos 
propomos a ordenar os preparatorios e o formula rio 
para o recoJihecimento do prineipe herdeiro dO' 
throno, que a. constituição nos recommenda como o 
objecto dos primeiros cuidados da assembléa logo 
depois de installada. Não sejamos tão restrictos 
á sua letra, que por isso desprez:emos os meios_ de 
abreviar e facilitar os nossos trabalhos, e de conser
Tar a harmonia, que tanto convém entre as duas 
camaras. 

o· Sa. TEIXEIRA DE GoUVEA :-o formulario, do 
que se trata, é indispensavel que se organise com 
presteza1 visto que a solemnidade do reconhecimentrl 
do princ1pe imperi11l se deve executar com a m11ior 
brevidade poss1vel. E' um dosobjectos marcados ex

·pressamente pela constituição. Se nos demorarmos 
em tomar com antecipação as medidas necessarias, 
póde acontecer que o não venhamos a conseguir 
nesta sessão : o que seria por extremo desairoso. 
Por este principio sou de voto que se adapte o pa
recer da comm1ssão. 

O SR. VEaGUEIRO:- Sr. presidente, eu não dei
xaria de me conformar com o parecer a favor da 
reunião das duas commissões, a fim de organiur o 
formularia, de que se trata, se me não lembrasse, 
que, seja. este trabalho feito por uma commissão do 
senado, seja pelas duas commissões re11nidas, sem
pre o resultado 1lnarha de ser o mesmo, visto que 
nunca poderá ser approvado, sem precederem 11s 
necessa.rias discussões em ambas as C&Jilaras. Por 
tanto não. será jámais plausível a razão, que se 
deduz da brevidade deste processo ; pois ~r elle não 
se podem preterir os actos que a constituiÇão e o 

regimento prescrevem-como indispensaTe:s, para se 
ltJvarcm a efTeito as deliberacc)es da assemblea geral 
legislativa ; q11aodo todos nós devemos reconhecer 
que é sóme~te nestas operações prévias 9.ue se em~ 
prega o ma10r espaço de tempo. Nem e de mllior 
pezo o_ outro fundame~to, que se allega, isto é a 
ncctJssldadtJ da ha1•monta entre as duas camaras. Eu 
creio, Sr. presidente, que por capricho nenhum dos 
no~os l_tonrados colleg:~s nut.re em si opiniões con
trartas as da camara dos senadores. (.Apoiado.) Devo 
formar o mesmo conceito dos illustres membros 
daquella camara. (Apoiado !) Logo, que receio 
p_úde haver de duvidas, e de incertezas'! )lu i to prin
Ctpalmente, quando se trata de solcmniz:ar o reco
nhecimento do príncipe imperinl '? Organize a 
commissão do senado o formularío para <!stc acto; 
(estou bem persuadido que o dcH·mpcnhará excel
lcntemcntc) e esl.n Cllmara o approvar;í : c dad:1 a 
hypothesc, de que se não ha de conformat·, então o 
que en digo que wm todo o cabimento a rcuniAo 
das duas camaras, na forma da constituiçllo, a fim 
de soh·er as duvid11~, que occorrerem. Assim o) que 
cu. cntc~do que se cvttào d~>hatcs c demoras. Con
cluo pots que as razücs, em qno so fundão os 
senhores da commissfw, não~o tão podcrosas,como 
se prct<.>ndo inculcar. 

O Sn. Souu FM~ÇA: -Eu me conformo inteira
mente com o que ar:a!Jou de oltpcndcr o illustre 
deputado, auenta a necessidade do1 sP. submctto!r ó. 
decisão das duns camnras tudo-quanto fur ordenatlo 
em commum pel~ commissão composta. Uma vez 
que ns operações indispcnsavcis par11 a appruvação 
do formulario, que esta commissão apresentar, hão 
de ter o mesmo and11mento que qu(lesquer outros 
netos dn ossemblc;a, não v!!jo em que se possiio 
evitar as delon!las e dissensiles, ~110 tanto receflo os 
senhores da opmião contraria. Nao 6 por tanto este 
o meio de abre-viar o acto do reconhecimento do 
príncipe imperial : o expediente, que nos fnculta a 
constituição, é tão sómente o dn reunião das duas 
camnras, uma vez quo se verifiquem as circuro
stancias nella expressadas. 
,. Parece que por este modo se pretendo insinuar 
que as comm1ssões tfun alguma autoridade para 
validar os projec~s • . que lhes são incumbtdos. 
Longe de nós tal prmctpto : este, bem como quaes
quer outros actos recebem toda a lõua força da 
resolução da assembléa geral composta das duas 
camaras: tem consequentcmente de p11~sar pelo 
processo estabelecido peln constituição e regimento 
das catnaras. E' esle u meu parecer. 

O Sn. L•:-~o CounNuo:- Vou responder aos hon
rados membros os Srs. França e Vergueiro, quo 
disserão quo o regimento ê lei. Uma das qualidades 
essenciaes á natureza de qualquer lei, é sem duvida 
a sanccão do imperante, segundo a nossa constitui
~ à o. Pérgunto agora, se o rcgimenlo interno desta 
camara tem a sancção do imperador. Logo como se 
poderá chamar lei ? Embora _seja considerado como 
uma pragmatica, como uma constituição domes
tica: porém nuuca como lei, porque realmente o 
não ~. Ora eu já demonstrei, que a marcha, que a 
constituição prescreve aos trabalhos das duas cama
r as, de~e-se entender restrictamente pna aquelles 
projcctos de leis, que tein de receber a sancção 
tmperial, mas não para os regimentos das camara!, 
que são de natureza bem diversa. Nem se diga que 
pela reunião das commissões não se poupão dil"cr
~encias e delongas, nem que os debates tem a 

15 
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mesma ~oo ten··ii.o; porque quando os seus membros. 
tendo examinado bem as opiniões das camaras r~s
pectivas hajllo de ordenar por ellas o formulano, 
que se pretende, necessariamente ~c hão de acau
wllar muitos pontos de controv~rs1a, que de outra 
maneira se poderillo suscitar. E' verdad_e que não ~c 
evitão as discusroe~ dc!'ign~das no reó'lm_•mto, ~as 
digo quo h no do ser menos nolcntas c ma1s abre,·•a
tlas: ha de o formularia submetter -l'c_ á approva'{â_o 
de ambas as camaras, mas temos mmot· probalnh
dadc de serem concordes. Eis 'o que eu quero que 
se e ntenda da minha exposição e do voto da com
u'llssão. 

() Sn. Sot.:ZA Fn.%.~!/.\ ; - (S ao foi Oltddo pclo!l 
tnchigrap/10~-) 

O Sll .. U)IEID.\ E ALRiiQiiERQt.:E : - ~llo se púde 
deixar de approvar o parecer da commissào, sem ir 
de encontro com o que c~ta can1ara ucliiJeruu, con
l'idando o senado para faci litar os meios de commu
n icaçào para se ordenar o formulado da abor tura 
da asst'mbléa. Entf1o não só pareceu legal aquclle 
arbítrio mas até foi n •cebido rom applauso c Yen
cido qu~si w n oppO$iÇ.'to. Porque moth·o pois não 
acceitaremo~ a~om n prupu~tn. que se nos faz , c que 
é do mesmo ""llcro da qu.- nú,; j{1 conun~tt.e'nws no 
senado com 7:mta fra nt(U.:za ~ Na verdade eu não 
descubro nc~ta t\l'gativa , SJ•não uma ,-erdadei ra dis
cr••panda dl! princípios. Eis, por~anto, mais C'sta 
razito a fa,·or datptcllri', que com1go dl.'fendem o 
~arecer da co~Jm is~il<?· (Juan_to _por~m ao que ~lissc o 
~r. Lino Coutmho, uno adnullllldO que o reg unento 
seja considerado co•no lei , por Ih~ fa ltar a sancçilo 
imperial , respondo: que os rl."'gimcntos das ass<'m
bl.:as e Cii!Unl·as não dependem da sanc~iio do im
perante paro. adquirirem a t>ss.Pocia _de . Uf!!a , -erda
dcira lei , p01s a sua força o~r1gatona ilmJta-se aos 
act.os internos das asH~mblcas c camaras, sem que 
fóra dé lla:> produzilo r iT.:itos alguns. 

Jul"ando-sl! n matcrin sullicicntcmcnte disculida. 
propti~ o Sr. presid.:ntl! á \'OI~çiio o parecer da 
commissão, que foi appru,·ado. 

Lembrou então o Sr. Verguciro que ta nto elle, 
como o Sr. Costa Aguiar, ~nembros da ~0~1missão ~o 
regimento, lambem o crilo da comm1ssao das leJS 
regulamentares c por i;:so ostavão dispensados de 
entrar no trabalho, que de novo se propunha ; sendo 
por isso neccssaria a nomeaçã_o n~o s~ de ~uus 
m embros, que com os tres ordmanos, Jâ cle1tos, 
preen chessem o numero de cinco para a com missão, 
qne se acabava de crear, mas la mbem de dous 
suppiP-nles para substituir os lugares dos SP.nl1orcs 
dispensados. 

Por este motivo convidou o Sr. preside!)te á ca
mara para proce~cr ~ nomeação dos d~us membros 
indicados em pruue1ro lugar, por me10 do escru
tínio ; e tendo-se praticado nesta conformidade, 
forão eleitos os Srs. CrllZ com 20 votos, e o 5r. 
Pizarro com 1-1: e propondo-se o Sr. presidente a 
nomear os dous supplentes sobreditos, fez a se
guinte objecção, dizendo 

O SR. ~lARcos Allõrox•o :-Porque motivo não 
são chamados para supplentes os senhores que 
tiverão na votaçào immodiata maioria ' . 

O Sa. Onoi\Jco ~~E~mES:-A opinião do illustre 
membro vai contra a decisão dcsla camara ; pois 
está resolvido que taes nomeações são da compe
tencia do Sr. presidente. 

E logo este senhor nomeou para snpplentes os 
Sr. Marcos Ant~nio e Cunha Darboza. 

A este tempo veio á mesa, e foi lido pelo Sr. se
cretario _Souza França o seguinte 

« OFPICIO 

« lllm. e Exm. Sr.- Le vei á presenca de Sua 
1\lagostade o Imperador o officio de v · 1h. da data 
do hoje, em que participa ter resolYido a camara 
dos deputados dirigir ao mesmo augusto senhor 
uma deputação para lhe render graças pela gene
rosa dclihct·acão d~ abdicar a corõa do reino de 
Portugal :e manda Sua :Magestade, que e u commu
nique a V. El:., para chegar ao conhecimento da 
dita camara, que receberá a· indicada deputação 
amanhã, pelo meio-dia, no paço da cidade. Deus 
0uardc a V. Ex. Paço, em 12 de :.!aio de 1826.
José Ftliciuno Pcrna11des Pi11lteiro. -Sr. ~lanoet 
J osé tlc Souza França. » • 

Ficou a carnara inteirada, c !mmediatamente 
passou o Sr. presidente a nomear para membros da 
referida deputaçll.o os Srs. Cunha Barhoza, Chagas, 
Custodio Dias, Pacheco, Feijó, Cunha ltlattos, Torres, 
Ccs;~rio de 1\lira nda Cruz, Sampaio, Pedreira, Da.sto, 
Dricio, Dranlio, Seixas, Costa Carvalho, Ferreira 
F ranca, Ahn.Jidn c Albuqueryue, Duute Silva, 
~abuco, Dormund, Queiro:r. Carroira, Getulio e 
Albuquerque. 

Passou-se á ultima parte da ordem do dia, e o 
Sr. sci!J'Ctario Souza França leu pela primeira voz o 
projccto, c(ue o Sr. Cunha :\lattos ofTerecêra no 
principio cla ~essào so!Jre o formato das leis, que se 
Imprimirem. E tendo requerido o seu a utor que 
flsLc projecto fosse unido ao do Sr. Clemente 
Pereil·a sollrc a publicação das leis, pedio a pala
vra, c disse 

O S ti . VE!lGUEIRO : -A proposta do honrado 
membro c uma emenda ao projecto do Sr. Clemente 
Pereira. E como este foi remettido á comrnissào, 
nfto póde a emenda ter lugar, seniio quando o 
parecer da commissão entrar em discussão. 

O Sn. Cu~ll.\ lli'l'Tos : - Não ê uma emendl!-: 
pelo con trario ho. nellc duas grandes d ifTerenças, 
pois não só requeiro que as leis sejão impressas em 
oitavo, mas lambem que sP.jão remettidos exempla
res a todos os juJ~ados ; e quando for discutido, 
en tão eu mostrarei, quanto é convenie nte que se 
fara est<1 remessa ás cabeças dos julgados. O illus
trê membro, que propóz o prej eelo, não conhece, 
nãn eSlií ao facto do que acontece no interior do 
Brazit : no menos póde ainda dizer pouco a este 
respei to. Eu knho corrido muit.o l?rande parte dos 
sertões desle Imperio e sei a necesstdade1 que 1\a .... 

O Sn. VERGUEU\O (inter•ron~endo) : -Sr. presi
dente, cu requeiro a ordem. Não se trata agora de 
discutir, se será bem fundado o projecto ou emenda 
do nobre deputado: trata-se simplesmente, se deve 
ser considerado ou não r.omo emenda ao projecto do 
Sr. Clemente Pereira, para se lhe dar o conveniente 
destino. Eu proponho que seja enviado á mesma 
commissão. 

O Sa. Co~m.1. M.1.TTOS (continuando) :- Eu peço. 
Sr. presidente .... (A' 01·dem.) 

Enta.o havendo-se ponderado, que o projecto em 
questão não fôra considerado urgente, devendo por 
consequencia passar á 2• leitura, assim foi r esol -
vido. -

Vierão depois dis to á mesa as duas indicações e o 
projecto, que abai:s:o se transcrevem, . ofTerecidos 
pelo Sr. ~laia, os quaos forão successivamente lidos 
pelo Sr. secretario Souza França. 
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u 1. • Proponh_o, <JUO s~ convide a com~issão de 
legislac:llo para tndtcar a cam~a ~s med1dast_que 
se devem tomar, para orgamsaça~ dos corugos 
civil e criminal; e tsto com urgencta. -0 depu
tado, J/ aia. » • . 

u 2.• Propouho, que a commissão deconstitui~o 
e:tamine, na fórma do art. 1'?3 della, se a coustl
tuiç:ío politica d() cstad() tem sJd() exaclamenl.e ob
servada, e iodiqueJ.. se alguma co usa se precisa provêr 
a esse respeito.-u deputado, Maia. » 

c< PR01ECTO DE LEI PARA A NATURALISAç,\o DOS 
ESTRANGEIROS 

« Art. 1.• Poderá obter carta de nâtura\isação o 
estrangeiro, q,ue sendo m~_ior de vi o te e cinc? anl\0~] 
jurar a constituição política da nação, e tiver ut1 
domicilio no lroperio por mais de quatro annos con-
tínuos. • 

" .Art. 2. • Será julgado coro domicilio ulil no 
lmperio : 1•, o que tiver casado com mull~er brazi
leira, tendo qualquer honesto modo de v1da: 2", o 
que tiver um estabelecimento de ~ous c<?ntos de 
réis, pelo menos, em bens de ra1z, agncultura, 
commcrcio, ou inaustria, de mais de dous annos no 
lmpcrio . 

« Art. 3.• Poder;í ser naturaliso.do, sem a. cir
cumstancia. do domicilio util: 1 o, o que tiver feito 
relevantes serviços ao Imperio a bem da s ua inde
pend~ncia, c inteqridadc_; 2°,_ o que se alis\.ar no 
e:terc1to, ou armaaa do 1mper10, e permanecer no 
s'ervico ciTectivo, por mais de dotls annos, ou antes 
disso; se tiver entrado em alguma campanha inte
ressante, precedendo sempre em qualquer destes 
casos o juramento da constituição. . 

<< Art. 4 .• Em nenhum caso se concedl'nt a carta 
de naturalisaç:ío a quem a não pedir compeLentc
mente. 

« Art. 5. • O requerimento, que se fizer ao poder 
executivo para a carta de naturalisac.ão, ser.í acom
panhado de authentica justiflcaçàl) dos requisitos 
declarados nos arts. 1•, 2" c 3•. 

" Art. li.• A justificaf'.â.O poder.i ser feita, ou 
nesta cõrlc perante o corregedor do cível, ou aquelle 
magistrado, que ao fut~tro o substituir, seja qual 
fôr a província, ou districto em que resida o pre
tendente; ou perante o juiz do lugar _aonde te
nha a sua actmil resitlenria. 

« Art. '7.• A justificação só poderá s~r verificada 
por meio de documentos bem authenttcados ; e as 
testemunhas apenas se adroittiráõ para prova lia 
identidade de pessoa. Sala da çamara dos deputados, 
12 d.e ?tbio de 1826.-Maia. ,. -

Ficârão todos para 2• leitura, e em seguida t~ve 
a palavra e assim se ex_plicou 

O SR. VERGUEmo :-Sr. presidente está nomeada 
a deputação para ir render graças a Sua Magestade 
Imperial pela <ibdit-.ação da corôa de Portugal . 
Pouco antes se haviii.o apresentado nesta sessão 
algumas indicações a respeito dos discursos, que 
se houvessem de dirigir ao throno, as quaes ti verão 
differentes destinos, e como eu assento quo se faz 
necessario tomar já al_guma delibera<;.ão a respeito 
do q_ue tem de ser rec1tado amanha, proponho que 
os Srs. membros desta deputação nomêem um 
orador d'entre si, e que este apresentando-lhes 
a oração que compuzer, a sujeite á sua rensura. 

O SR. SouzA Fa.L'!CA: -E' isth mesmo o que 
sempre se tem pratÍcado sem deliberação da ca
mara, e portanto não julgo neccssaria a appro
Ya!:.ãO .desta proposta, posto que não me op1•orei a 

~lla, se a ~marn entender 'UI-e deve ser submettida 
a sua sancçao. 

O SR. VEI\cUEtRo : -l'arece que assim se dovia 
ter feito antes. 

O Sn. Cos:ronto Das: - O tempo ó mui limi
tado, e por tanto é preciso nomear-so já o orador, 

Ç> Sn. V.~~COXCELLOS: - Parece que devemos se
gutr a pratica observada até agora : o primeiro 
nomeado para. a deputação tem sido sempre o seu 
orador. · 

O Sa. VERGUEIRO mandou á mesa a sua pt·oposta 
concebida nesta maneira : · 

« Proponho para so observar interinamente, <~,ue 
os membros da deputação eseolhão d'entre s1 o 
orador ; e que este apresente á deputação a falia, 
que levar ao throno, podendo cada um dos membros 
fazAr as obsen ·açües que achar convcnicntes.- l'tr
!JIItiro. " 

'fendo sido lida pelo Sr. secretario Souza França 
disse ' 
· O Sn. VEnccEmo: -ltequci ro qut~ esta materia 

se. _declare urgente, J,>Otq~c ~o contraril) nenhuma 
utthdade otTerece a nunha md•cacão. 

Sendo apoiada c approvada a urgencia, continuou 
o mesmo 

Sn. VEnCUEil\O : - Atú agora não tem havido 
mais llo que pmtica sobro a nomcacõ.o de orador 
de crualqucr deputação; c cu quizera ciue se os tabe
luccsse regra certa o im·ariavel neste ohjccto, bem 
como ;i cerca das oraçiles, que se vão faze•· em nome 
da c_amara. Fação-:sc antes <_~S r eflexõl!s, do que 
depots de surcm recuado:; os d1scursos : assim evi
tào- so desgostos, c caminha-se com mais segu
ran~:a. 

O Sn. A.Lll t;ID.\ E ALnuQUEIIQt.:E: - Parece-me 
que ha gralldll illCOnYenicnte para se admittír O 
mclhollo lembrado. Fazer-se um discurso para 
passar pela censura do uns poucos, não tem lu~-:ar 
algum, purque a final desapparece o discut·so. Eu 
certamcrHe o não faria com uma tal obrigação. 
De1nais de1'cndo o de que se lrat.a sct· apresen
tado amanhã, julgo não haYer já tempo para tanto. 

O Sn. VBnGUEJRO: - Eu retiro a minha moção 
se a discussão continúa ; porque quando a propui 
entendi 'lU~ não eJ?-contrar;a a opposição, que vejo. 
O tempo o preciOso, e o de1•emos empt·egar em. 
outros objectos de maior interesse. Portanto se 
entra já em vot~ção, bem: de Qutro modo, passo a 
reliral-a . 

O Sn. CusTomo DtAs : - l>•>r causa da ordem 
Sr. presidente. A pouco se declarou que as depu~ 
t ações erão responsaveis pelas falias que lhes Stio 
incumbidas: logo é necessario que os seus membros 
as vejào antes, c as approvcm. Eu cert.tmcnte não 
me enr.arregarei de responsabilidade sohre qualquer 
faclo, de que não devo ter noticia. Por isso sou de 
voto que passe a indicação. _ 

l>ropôz então o Sr. presidente a materia á ' 'o
tação, e foi approvada. Em consequencia foi eleito 
logo para orador da deputação pelos respectivos 
membros o Sr. Cunha Barboza. 

Entretanto veio á mesa, o foil.i.dv..pelo Sr. secre
tario Souza França a se~;;uiote 

« IXDIC.t ÇÃO 

" Proponho, que, remettendo-se alg•uli" projecto 
de lei approvado por esta camara, para a do se
nado, o Sr. presidente nomi!e wu deputado 'para 
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sustentar alli o projecto, e que o senado faca o lctlras, e artes, e tendo sido crcado por decreto de 
mesmo; mas nem um, nem outro poderão YOtar.- 9 de Janeiro de 1b'25 um curso jurídico nesta.capital 
Vasconcellns. " do lmperio; proponho, que seja encarregado a uma 

O Sn. CosT.\ AGlliAn : - Se o illustre deputado commissão, organisar os estatutos desta ins tituiçõo 
.não requer urgencia, fica para 2• leitura. litteraria, que cobre de gloria s~u. augusto insti
. ó S~. YAscoxcELLOS: -Sim, senhor, requeiro a tuidor, e immortalisa a época da independencia da 
urgenc1a. nação brazileira. 

o Sr. Eresidente propoz a urgcncia, mas não sendo << Requeiro que este objceto seja considerado com 
· d 2 1 · urgeocia, por que em cada 11m anno despende o 

ap01a o 1rou para a • e1tura. D ·1 "lh ' d d -
Veio iuualmcnte á mesa uma mocão nos ~"uintes raz• . um 1111 ao e cruza _os_ com a sustent~ç~o 

termos :o · 0 de _qumhen_tos mance~os brazJlmro~, que mcnd•gao 
" Pro_ponhu, que se decrete um premiu a quem ~ l_nstrucçao em ~a_tZes cstr~~getros: sendo ex

dent-ro do esp3Çu de dois cmnos apreselllar o ~.: ILudas dc.~se benchcl_o as famlhas, que ~nrccem de 
melhor projcct<> t.l~ codigo. _ Pires Ferrei r(! ." fort11_na .. E mtuto mats _fMtl, que os habitantes das 

E sendo lido pelo Sr. secret-ario SutiZa Fran~.a , I pr~vmcla~ deste lmperiO, ~a~dem seus lllhos p3ra 
lev;mtou-se c disse . esta . c_ap1tal , onde descm oh ~~do seus talentos, e 

'. . ~. ,.- • . . adqt~:ll'lndo luzes, que os hab1hLem. para os cargos 
(.1 Sn. Cnuz · :-- ~·: pn. :sulept~, €. prectso que se I puhhcos formem um caracter nac10oal resulla.do 

~eclar.e que cod1~~ sc-~a __ : ell~s ~~wcm set: .P~Io menos da nni?~de de ~stndos, c habitos ~ c~racter de 
., ou_ 6. Ha o cod•go cn 11, crmunal, mru tlnno, mcr- g•·audc unporl<lllCta a um povo que acaba de coos-
cantJl, rur~l, eU;.:.l etc. . _ ~ . " t.iluir~so em naçã~ livre, e independen te. 

O Sn. 111\ES .l' EIIJU:IIIA • Eu fallo do codtoo em cc Observo ma1s que para manntcncão da nova 
get·aJ.. , . . . . . acadcmi~l ~raz!lcira podem ser applicauás as rendas 

O :;.~. Cnuz :-Isso ,., •mpo~sJ\·el_ : nao ha cabeça, dl.! $ub~HdJO htterano, deduzidas as despezas das 
que S!'Jil. capaz. de o dr:sempenhar. _ e~colas element.;lres, que de\'em existir nas pro,;n-

_Como so nao requeresse urgenc1a, ficou para 2• c1as, s~gundü um novo plano de estudos; assim 
le1tura_. . . r.omo lambem os rendimentos dos pi:oprios nacio-

Eutao pcdmdo a palavra, d1sse naes, que não estiverem já af.plicados para decencia 
O Sn. Tr-:IXEIIU DE Gouvü :- Sr. presidente, cu e 1·ecrcio da familia imperia • ~cve tambcm ser cou! 

proponho que a conunissã.o de instruc~ão publica, s idcr~lla a subscripc_~t) que em 181~, foi otTerccida 
revendo os tt·abalhos da assembléa constituinte, pam o dito _llm. Outros muitos recursos podem 
apresenLe á cama r a um projecto de lei, que foi dis- occorrcr aos •Ilustres membros da com missão, que 
cutido, e sanccionado por aquella a~semblC::a sobre propo1·á o meio mais facil para serem convidados 

.inslrucçào public~, e que fazendo-lho as addicções, o~ profess?res do 1° auno, sendo as aula~ abertas 
e emrndas que Julg<~r conYenH'n(~s, o proponha ti logo depOIS do encerramento da assemblea geral. 
consideração desta camara, quanto antes, por ser Ontrns providencias serão dadas para o segundo, e 
objecto d~· muita urgencia ; porque da instruccão da terceiro anno, e mais consecutivos. - Marcos ..tu-
nossa mocidade depende em grande farte a éonso- . lonio de Sou:;a .. >> · 
lidaçiio do systema const.ituciona. (Apoiado ! _Sendo lida pelo Sr. 1 o secretario, levantou-se e 
Apoiado!) d1sse · · 

O Sn. ~1.\ncos AxToXJO :-Eu t<UDnem tinha urua O Sn. TEíXIliR,\ I>F. GouvEA : -Diz o illustre de-
. proposta sobre o mesmo objecto, e queria pedir li- pulado que a sua indicação tem muita semelhança 
çeilca ao Sr. presidente, para a ler; mns como o com n minha, e eu pelo contrario a jUlf?O opposta; 
illustre deputado já propôz.. . . por_ que eu cito a lei da a~se~~léa constituinte, que 

O Sn. TEIXEIRA DE Gouv1h (interrompc11 do-o) : des•~na;a que o. curso JUrldlco fosse estabel~cido 
-Ainda que seja sobre o mesmo objecto, 0 illustre em ::.. J aul~, e o 11lustre membro quer que-seJn no 
deputado póde propõr. R10 de Janc1ro. 

O Sn. }[ARcos Ax-ro~to :-~ão, não, ~enhor ; eu O Sr. Cnu1. : -Eu não npprovo a urgencia em 
addiccionarei . m3terias de leis.- pois sobre cllas é uecessario' toma-

Então 0 Sr. Tei1:eira de GouYêa enviou á mesa a 1\Jm-sc .de~iberações com toda a madureza. Adopto 
s'i.ta iodicaçao escript.a neste theor : " Proponho que que abrcv1cmos os nossos debates, sendo possível, 
·a commissão de instrucção publica apresente com mas nunca com prejuízo do interesse publico; sobrP, 
preferencia o projeeto de lei sobre a creaçõo das tudo em objectos de leis, que se fazem para durar 
universidades, sanccionado pela asscmbléa consli- sempre. · 
t.uinte, fazendo as observações, que lhe parecerem O Sn-. ALIIIll!DA E AnuQlJERQUE: "7Ninguem de-
convenieotP.s.-Gom;la. » seja mais o estabelecimento de uma univers idade 

Sendo lida peio Sr. I• secretario, accrescentou no lmper~o, do qu~e~ ; e todavia J!âO ~provar 
O Sn. TEIXEIRA. DE Gouvh :-Salva a redacr.ão, a urgeoew desta mdJcacão. A le1 das untverstdades 

por t er sido escripta d pressa. • foi feita,_ ultimada e sancéionarla pela assembléa pas-
Seado requerida, e apoiada a urgencia, a brio o sada; úútou-lhes sómente a promulgação: e o que o 

Sr. presidente a discussão, e logo o Sr. Marcos An- nobre deputado pretende não é menos do gue alte
to~i.ol . po~ndo a palav~al. leu e ~.nviou _á mesa ra~ u~a lei já_feita ; o que _nõ.o p~de ser. E' preciso 
·a 1mucaçao, que menciOnara, e era asstm con- pnmetro dcrogar esta le1; e 1sto não se deve 
cetúda_._ __ _ . _ ---------- __ admittir de maneira alguma. Por isso me declaro 

- « Sendo garantidos pela constituição do Imperío, contra a urgencia . -
tit.. so, art. 179, n . 31, soccorros publicos para ins- O SR. TEil,Bli\A DE Gots\'ÊA:-Quero primeira
trucção primaria, e _gratuita _dos _cidadãos, e mente responder ao illustre membro, que ha pouco 
igu!llmente para colleg~os, e un1vc~std~des onde íallou. Quando se pede a urgencia, nào se tem em 

. serão ensinados os elementos das sc1enc•as, bellas- vista outro fim, senão que o projecto, ou indicação 
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sejão logo tomados em consideração, e\·itando-se tanto que o primeiro passo que ba a dar é o de 
que a 2• leitura fique reservada para o 2o ou 3• dia: submetter-se já este negocio ao exame da com
mas nem por isso se segue que a deli!Jeração so!Jre missão de instrucção publica. 
a materia seja tomada precipitadamente. (Apoiado!) O SR. FERREJIU FaA.'IÇ.l :-Parece-me que ·o 
Nem eu poderia pretender tal. Quanto. á questão ~o primeiro cuidado da commissão deverá ser o de 
illustre membro; que me precedeu, dtgo, que na o propOr a maneira de p!'omover a primaria instrucção 
fui bem entendido; por que eu não propuz que se da mocidade, qual 6 o lêr, e~crever, contar, medir 
derogasse a lei da constit11inte, para se fazer uma eorurnumente, etc. Este deverá ser o trahalho mais 
no,•a; antes deixo ao arbitrio da commissão adop- importante da commissào, pois o que mais convém 
ta-la inteiramente, ou altera-la em alguma parte. é saber-se como esta primeira instrucção póde ser 

O Sa. Souu FRA.~ÇA: -Nós estamos em cir- adquirida; devendo-se dar mais attenção ao ensino 
cumstancias de podermos fazer lodos os addiciona- das primeiras letras, e das artes grosseiras e 
mcntos e emendas, que jul~armos convenientes comrnuns, necessarias, e ind1spensavcis a todos do 
na lei indicada, que verdadP.namente ainda não é que ao es\udo dasstiencias mais elevadas e sublimes 
lei; pois apezar de ser sancciouada pela assembléa que deve ter o ultimo lugar. A coromissão se occu~ 
constituinte, nào recebeu o cúmplcmento de lei, pará primeiro dos objecws, que a camara designar; 
por não ter sido promulgada, como era indispen- mas o meu parecer e este; deve-se dar a preferencia 
savel. Está portanlO debaixo do poder desta camara á primeira instrucçiio. 
c1 fazer-lhe ns alterações, que julgar co~vcnientcs. O SR. TEIXEJJ\.\ DE Gour~-"':- Quando propuz 
Demais cu me persuado que nenhum motivo ha paru que com prefel·cocia se !ralasse elo cstahclecímento 
que continue v debate sobre a urgencin; porque de urna universidade, entendi que não estanmos 
a commissãô de instrucçilo publica não teJU por ora já tflo desprovidos destas aulas elementMes. Temos 
eousa at~;uroa que fazer; c não havendo sobre a escolas de prim~:iras letras, gr-.1mmatica, philo>su
materia outra indicaçào anterior a esta, pôde-se phia, etc., por conse<J.uencia não insta tanto a ne-
dizer, que a urgencia está vencida. (Apoiado/) cessidade de es~bel~clffientos deste genero1 do que 

S do de uma universidade, e sobre tudo no de um 
O SR. ALKEID.l E ALBUQUERQUE-:- r· presidente, curso juridico. Na fnlta em que nos achamos de 

não acho justo o quo acal>a de dizer 0 illustre de- ~ma escola de d ireito, nós em breve seremos redil-
pulado. Eu reprovo n urgencia da indicação sobre ·d á 1 · d h 
esta lei, ~ela razão de que ella J. á está consummnda

1 
zt os 11 ternahva e cu não termos omens para 
a magistratura, e para o fdro, ou de estarmos na 

e não pó 6 entrar mais em diseus!áo; e n ão set d.ependcncia dos paizes -estrangeiros, aonde irá a 
como se dâ já por vencida contra mim.a questão. ·d d d" -
Eu até acho muito contradictoria a opinião adversa; nossn mocl a e mcn tgar as scienctas, e pagar 

grosso tributo. E' por isto que eu fiz a roinhn pro
porque se a indicação é urgente, 0 não admitte posta afim de que a comruissão apresente o seu 
demora, eorque mohvo se pretende por ella chamar I 
11 djscussao, e â no\'a deliberação .uma lei j;í sane- P ano. · 
cionada? Quanto a dizer o honrado membro que a O Sn. Sovu .FnM\r.,\:- Temos, ou não temos 
comm1ssão não tem por ora que fazer, responderei, escolas de primeiras letras? E11 creio que em 
que ha alguina cousa que fazer, porque aqui se qualquer parte do Brozil , ou bem ou mal sabe-se 
acha 0 honrado membro ( apontando para 0 Sr. lur. e es~reve_r. Temos alguns estudos de latim, 
Jfa.rcos Antonio) que já apresentou tombem uma logJca, relhonca, etc.1 e podemos dizer que nestes 
proposta. ramos niio estamos de todo desprovidos. Mas não 

nt.:untect! o mesmo a respt!itu dos estudos de di-
O SR. VERGUEJRO:-Eu concordo em . que não reito; e sobre este ponto é que versa a questão. 

deve haver precipitação nas deliberações da C<tntara; Estamos no quinto anno da nossa independencia, 
mas o declarar urgente ou não qualquer indicação- o ainda se niio estabelecea esto curso, de que tanto 
ou projecw, não ~ deliber:a~ definit!vamente so&re necessitamos! Em cinco annos se fórma um estu
elles. Pelo contrano eu dma que amda qu~ ne~te danto de direiw, c ncls em todo este tempo não 
caso se obrasse apre&sadamente, nada se arnscar111; temos ainda aulas elementares desta sciencia 1 
p~rque depois se remediarião _quaesquer _inconve- E' neccssario portanto que este ne,ocit> seja cncar
m entes. Eu voto pela urgene1a, porque JUlgo ne- renado á comrnissào de instrucçã'o publica allm 
cessaria promover a apresentação de projcctos de dtlhe dar andamento. ' 
leis. Tod~s as leis sã!) urgenteS1fleralm~nt.t: fallaudo, 0 Sn. LJ:-;o CouTJ:'IHO: _ Niio se póde duYidar da 
porqu!l na o tem O cunho d!l _ lei nem ~ leJ ~quella, precisiw, flue temo. s no imtJcrio de aulas maiores; 
que na~ ~rouxer alg~a utlhdadepubhc..-.. ~se es~a de facto nós nos vemos obrigados a mendigar estas 
propost~o é verdaaeua em these, com mutlo mals sciencias a paizes estrangeiros, como acaba de dizer 
forte ra~ao se pó~e affirmar o mesmo d~ UID!l ou o honrado membro. Com tudo é uma verdade, de 
outra le1 em par~tcular, conforme fôr mats uttl do que se não póde duvidar, que a instrucção da 
que outr~s; e entao a nota de urgente não lhe dã a classe, chamada povo, é um elemento de que de
prerogattva de ser tratada acceleradamen~, mas só pende a felicidade do estado; e talvez se possa 
a de ser ante_posta a outras de me1_1os !Oteres~. avançar esta proposiç.i.o «que do saber lêr e escrever 
E neste senttdo ~u vot<J_ pela urgencJa, e requetro depende a prosperidade da nação»; {iorque este é 0 
que se proponha a vo~çao. - . · • prmcipio de toda a ed~C<tção mo~al e política, que 

o s~. Souu F'I\A!IÇA:-Eu creiO que se devera se póde !.lar. Temos, nao ha duvtda, aul.lS de pri
remetter esta .proposta á commissào respectiva, metras letras, latim, rethoric.1, etc. :\las pergunto eu:· 
para dar o seu parecer. -Com ell'eito este o!Jjecto ha em todos os lugares onde se preci~a. dc~tc ensino! 
deve preferir a todos os outros, e 11 razão é tão Não estão todas accumuladas nesta côrte, e nas . 
clara, que pa.rece ~xe~ptal_-o da. discussão. Como srandes cidades' ~cmais esta primeira instruc~o, 
havemos nós ter C1dadaos mstrwdos sem escolas de que tanto preCJzamos, está muito alrazada; ha 
publicas t Que_m poderá negar a n_ossa obrigação de mui la gente, que não sabe lêr, nem escrever; o 
promover a mstr11cção da moc1dadef Julgo por n1ethodo de ensinar á pessimo. Logo este é IJUe 

. M 
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deve ser um dos grandes objectos, de q~e devemos 
tratar: a primeira instrucção. Podemos Jgu;Llmente 
occupar-nos das aúlas maiores, mas s_emp~e como de 
objecto secundario. Nós seremos ma1s fehzes com a 
instruecão do povo, do que com o ~rande numero 
de dout'ores. (Apoiado!) Portanto ~eclaro <!ue de
veremos dar a principal attenção á mst.rucça~ ele
mentar, sem nos esquecermos dos_estudos_maw~es. 
· Por haver dado a hora, ficou ad1ada a dtscussao; 

e o Sr. prêsidente havendo designado_ para~ ordem 
do dia se"uinte: 1 o, a continuação da dtscussao sobre 
a indicar:â.o do Sr. Teixeira de Gouvêa; 2•, a segunda 
leitura de projectos e indicat;ões, levantou a ses~ãl.l 
depois das duas horas da tarde.-Jlanoel Jose de 
Sou:a F,·ança. 

RESOLUÇIO DA CAl\lARA. 

lllm. e Exm. Sr. -A camara dos deputados tem 
t·esolvido dirigir a Sua 1\lagestade lmperiãl uma 
deputacão para lhe render graças pela sua generosa 
deliberacão de abdicar a corôa do reine de Portugal. 
O que párticipo a V. Ex. para levar ao conheci
mento do mesmo augusto senhor, afim de lhe 
assignar o lugar, dia, e hora, em _que houver por 
bem de a. receber. Deos guarde a V. Ex. Paço da 
camara dos deputados, em 12 de 1\laio de 1820.
llfanoel José de Sou:a Ftança.-Sr. José Felicíano 
Fernandes Pinheiro. 

SA.BBADO 13 DE 1\IAIO DE 1826 

Reunidos os Srs. Deputados ás 10 horas da ma
nhã1 procedeu-se á chamada e acharão-se presentes 
51, taltando com causa os Srs. l\lonleiro de Barros, 
Ledo, ~lonsenhor Pizarro, Baptista Pereira, HoUanda 
Cavalcanti, Herrera e Almeida e Castro. E posto 
que se reconhecesse ·que com este numero se não 
podia abrir a sessão, com tudo julgou o Sr. presi
dente Pereira da l'íobrega muito acertado demorar-se 
no salão com todos os Srs: devotados até a hora 
marcada para 11 sahida da deputação, que devi_a ir 
apresentar ao throno o voto de graçaslela abdica
cão da corôa de Portugal e Algarves. pproximan
ao-se a hora indicada por Sua Magestade Imperial 
para receber a deputação, convidou o .mesmo 
Sr. presidente aos membros respectivos para se diri
girem ao paco, declarando ao seu illustre orador a 
necessidade· de participar á camara na proxima 
seguinte sessão a maneira, _ por que fôra comprida a 
sua missão: e havendo ~aludo os Srs .. da deputação, 
convidou o Sr. secretariO Costa A.gutar, para lavrar 
o termo do que passára neste dia, afim de ser tran
scripto no livro das actas. Feito o que, retirarão-se 
todos os Srs. deputados pouco depois do meio'-dia.
llf an.oel José de Souza França, secretario. 

Sessão de t. 'I de Balo de ~ 8~8 

Pl\ESIDENCIA DO SR. PEl\Elii.A DA NOliREGA 

sessão e o Sr. secretario l\laía lêu a acta da sessão de 
12 do mesmo mcz, a qual niio fôra lida no dia 13, 
por não ter havido sessão, em conseqnencia de não 
haver comparecido o numero sufliciente de mem
bros. 

Acabada a leitura, disse: 
O SR. LI:-;o CouTINHo: -Parece-me que esque

ceu mencionar-se ua acta o parecer, que relatei na 
ultima sessão, como membro da commissão de 
constituição, sobre o offieio do senado. Talvez 
esteja eu equirocado: entretanto será bom que o 
Sr. secretario tenha a bondade de ler outra vez. 

Assim se execulou, e achando-se conforme, foi 
approvada: e logo o St·. secretario Costa. Aguiar, 
leu o termo, que lavrára no uia 13 do mesmo mez, 
que foi igualmente appl'Ovado. 

Pedio então o Sr. Cunha Darboza a attencão da 
camara, para dar conta de haver a deputação do dia 
13 cumprido exactamente a sua missão : tendo 
levado ao throno o voto de graças pela generosa de
liheraçãCl, com que Sua l\lagestade Imperial havia 
abdicad,o a corôa de Portugal: e leu a oração, que 
naquelle acto havia_ recitado na imperial presença, 
concebida nos segumtes termos: 

«Senhor.- A camara dos deputados faltaria a um 
dos seus mais honrosos deveres, se calculando as 
grandes vantagens, que resultào ao Brazil da vo
luntaria abdicacão da corôa de Portugal, que V. 1\l. 
Imperial acaba de fazer em favor da augusta Prin
ceza, primeiro fructo do seu abençoado lhalamo, 
não se apressasse em manifestar os seus mais res
peitosos agradecimentos perante o throno imperial. 
Os nob1·es sentimentos de toda a nação brazileira, 
que V. 1\1. Imperial rege e defende, coii1o chefe 
digno da sua escolha, rennem-s~ aGs sentimentos da 
camara dos deputados e expressão-se agora por esta 
deputacão, de que sou orgão, em testemunho do 
alto apreco, em que todos ·temos es(e assignalado 
rasgo da prudencia de V. l\1. Imperial. 

<<A camara reconhece neste acto de generosa e 
voluntaria abdicação motivos bem ponderosos para 
o seu justo agradecimento, e que são como solidas 
bases, em que se firmào a gloria e a politica inva
riavel do Imperador D. Pedro I. 

cc V. l\1. Imperial, por este memoravel acto, fecha 
completamente no Brazil o grande circulo da inde
pendencia Americana, entrando nos verdadeiros 
interesses do continente, que ·a natureza separára 
do velho mundo desde a sua creação, e pàrece 
repetir as palavras de um celebre político, quando 
ajuizava da nossa grandeza pelas circumstancias da 
nossa localidade-« seja a Europa da Europa, e a 
America da America, e só então a sua prosperidade 
irá muito além do alcance da presente geração. »
V. M. Imperial offerece tambem ao Brazil um 
motivo de gloria, de que elle se deve mostrar, por 
assim dizer, ufano. -

cc Já da augusta dinastia brazilcíra, .emanação da 
augusta· câsa'de Bragança, separou-se um viçoso 
ramo, que vai produzir fructos de benção em Portu
gal, precedidos de beneficios tão preciosos, que 
eternisarãõ o agradecimento dos portuguezes para 
com a mão generosa, que os líberalisa.. 

Achando-se presentes á chamada 57 Srs. depu
tados, faltando unicamente com ca~a o Sr. Mon
senhor Pizarro,_declarou o Sr. presidente· aberta a 

ccCessaráõ, senhor, cessa.ráõ tambem de uma vez .. as 
perigosas desconfiancas dos nimiamente zelosos da 
nossa independencia; V. l\l. Imperial por este acto 
de abdicação mostra · bem claramente que ella 
esta>a firme em suas respeitaveis promessas, por
que prova ter mais gll.lria em ser Imperador e de
fensor perpetuo do Imperio do Brazil, . dentro dos 
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limites marcados pelas dezenove estrellas, do quo Então o Sr . .!\laia pedio licença para interromper 
accrescentar mais um titulo acs que são _expressos a oruem ~o dia, dizendo que na qualidade de relator 
pela constituição jurada por V. :M. Imper1al, e por da çomm1ssão da redacção do regimento interno, 
todos os brazileíros, que agora representamos neste apresentava á co.mara o projecto de regimento, 
voto de gracas. » a1im de merecer ~ sua approvação ; e sendo geral-

Havendo concluído a leitura e enviado o discurso mente bem acollndo, passou logo a ler o projecto, 
á mesa accrescentou o nobre brador, que Sua Ma- cuja materia se acha dividida em 15 capítulos c se 
gestade' Imperial na respostà, que benignamente contém em 234 artigos. 
déra, usára destas expressões: cc Eu nada mai~ fiz, Acabada a leitura, disse : 
que mostrar o interesse q:ue tomo pela glona do O Sn. PRESIDENTE:- Parece que a marcha, que 
Brazil. >> E por voto unamme se mandou· decla~ar. deve seguir é ser impresso. .. 
na acta que esta resposta fOra recebida cc com multo O SR. CusTODIO Du.s:- Peço, Sr. presidente, 
especial agrado. )) . . . que se approve interinamente a sua execução. 

Immediatamente pediu a palavra, e disse: O SR. SouzA FRAXC.\: -A camara admittio pro-
O Sa. LINO CouTI:'l"IIO: -Sr. presidentE:', parece visoriàme~te o regimento da assembléa consti

que se deve propôr á sancção da camara a oração do tninte ; por consequencia não se póde adoptar 
illustre orador. outro interino; principalmente quando ainda se 

O SR. VERGUEmo : -Eu creio que não ha lugar não mostrou a razão da preferencia. 
para tal. O SR. !HAIA : -Não acho difficuldade nem incon-

0 SR. LINO CooTI:suo:- Póde conter alguma veniente em se approvar interinamente este pro
cousa, que não seja do agrad<:? desta c~m<~:ra, que jecto, emquanto se manda imprimir uma cópia para 
por isso deve declarar, se o d1scurso fo1 fe1to con- entrar em discussão. Eu requeiro urgencia (Apoiado.) 
forme os seus d"Jsejos . O SR. VERGUEmo:- Está approvado interina-

O SR. SouzA Ftuxc.\: -O orador uma vez que dá mente o regimento feito pela assembléa consti
conta da sua missão: lendo o discurso que recitára tuinte : por · consequencia não estamos sem regi
e repetindo a resposta do throno, tem c.omp:ido c~m mento. Como pois se ha de adoptar já outro, posto 
a sua obrigadi.o. Não ha estylo de se d1scut1r o d1s- que provisoriamente, se delle não temos noções 
curso, nem póde. haver discussão sobre semelhante algumas, senão por uma simples leitura'? Só poderia 
objecto: {Apoiado .) ter luga1: tal approvação, ~e ~ste projecto fosse 

O SR. LINO CouTINHO :-O fim, por que faço esta uma cópm fiel do da const1tumte. Do contrario 
proposta, não é outro senão o da approvação do dis- nada devemos aventurar, sem um pleno conheci.,. 
curso, assim como se praticou com o do Sr. Marcos mento de cada um dos seus artigos. 

-A~n~to~n~i~o~-~~~~~~~~~~~~NÇ~Çllç-~it;!O~S~n;,;S~o~u~z-~·~F~R~ANça-.--~~~(~ão~h~anunr~g~emn~cnia~a~llng~u~m~a~:R. EIXEIRA DE Gouvü : Na falta do temos um regimento, que regula a direccão e ordem 
Sr. Marcos Antonio houve causa particular. dos trabalhos : por tanto não l)a necessidade de se 

E porque a indieação v~rbal do S_r. Lino Cout~- admittir outro provisoriamente. Só pela simples 
nho, não tendo sido ap01ada na forma do regt- leitura de duzentos e tantos artigos não podemos 
mento, não podia entrnr em discussão, deu o approval-os. Por isso voto que seja impresso, para 
Sr. presidente a palavra ao Sr. Teixeira de Gouvêa, seguir a marcha estabelecida. 
que na qualidade de relator da commissão de po- PropozentãooSr.presidenteaurgenciaavotacão, 

. deres leu os seguintes pareceres : e foi approvada. · • 

cc PRUIEIRO 

« A commissão de poderes examinou os diplo
mas dos Srs. João José Lopes Mendes Ribeiro e 
Antonio da Rocha Franco, deputados pela provín
cia de Minas-Geraes ; e os achou conforme á lei : 
por isso é de parecer, que os Srs. deputados podem 
tomar assento nesta camara. Paco da c.amara dos 
deputados, 13 de Maio de 1826:- Seguem-se as 
assignaturas. >> 

«.SEGUNDO 

(( O Sr. capitão Francisco Xavier Ferreira apre
sentou o seu diploma de deputado pela província do 
Rio-Grande do Sul, que a commissão de poderes 
examinou- e achou conforme á acta das eleicões e 
está leg~ : por isso é de parecer que seja adm"ittido 
a tomar assento na camara. Paço da camara dos 
deputados, em 17 de Maio de 1826.-Seguem-se 
as assignaturas. >) · 

Forão approvados : e constando acharem-se fóra 
do salão os mencionados senhores, por convite do 
Sr. presidente, forão rece~idos pelos Srs. secreta
rios Costa. Aguiar e Ledo; e. ~endo introduzidos 
l)restárão o juramento e tomarao assento na ca
mara. 

O Sa. YERGUEIRO:-Estâ declarada a urgencia: 
segue-se a 2• leitura, o que eu achava talvez desne
cessario. O projecto ha deseradmittido á discussão; 
e ainda que então se hajão de snpprimir muitos dos 
seus artigos, com tudo eu quizera que, sendo dis
pensado de 2• leitura, fosse já mandado imprimir, 
para que distribuídos exemplares pelos Srs. depu
tados, se possa seguir a regra ordinaria dos de
bates: e então haverá lugar de examinar, se tem 
cabimento a propos_ição,_ que fez o honrado membro, 
de ser approvado mtermamente. }">or tanto peço; 
primeiro, que se proponha á camara a dispensa da 
segunda leitura: segundo, que se mande já imprimir 
o ~ojectó. · 

Tendo cessado a discussão, consultou o Sr. presi
dente a vontade da camara primeiramente acerca 
da indicação verbal do Sr. Custodio Dias, para que 
se approvasse interinamente o projecto em questão ; 
e f01 resolvido pela negativa. Consultomiepois sobre 
a proposta do Sr. Vergueiro, a qual foi approvada 
em ambas as partes. Feito o que, pedio a palavra, 
e~u~M~mnci~ · 

O Sa. CusTODIO DIAs·:- Sr. presidente, visto o 
que se acabou de vencer, eu peço que se apresente 
na mesa uma cópia do regimento antigo com as 
suas respectivas emendas, . porque muitas dellas 
estavão só no autographo. Eu quizera que se con-
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servasse sempre sobre a mesa uma cópia a mais 
correcta deste regimento, para dilucidar as duvidas, 
que/ se possão suscitar. 

O SR. Cosn AGUIAR : - O que diz o nobre de
putado, parece não ter tanta difficuldade, como 
suppõe ; porque muitos dos senhores, que servirão 
na assembléa constituinte, tem esse regimento. Eu 
tambem o tenho, e até notado com todas as emendas, 
e mais additamentos, ~e se vencerão; e nenhuma 
duvida tenho em o deixai.' na mesa para ser visto, e 
examinado por quem o quizer. Quanto porém ao 
projecto de regimento interno desta camara, de que 
presentemente se trata, julgo, que, depois de im
presso, e distribuído pelos Srs. deputados. para ser 
examinado com madureza, poderemos . decidir, se 
deverá ser approvado interinamente, em quanto não 
puder ser discutido artigo por artigo. 

A este tempo pedio o Sr. Teixeira de Gouvêa a 
palavra, para na qualidade de relator da commissão 
de poderes ler o seguinte 

« P.~RECER 

« O Sr. conego Antonio Vieira da Soledade apre
sentou o seu diploma de deputado pela provinda 
do Hio-Grande do Sul: a commissão de poderes 
tendo procedido aos necessarios exames, achou que 
o dito diploma está conforme á acta, e esta <Í lei; e 
por isso é de parecer que o Sr. deputado póde tomar 
assento nesta camara. Camara dos deputados, 
17 de Maio de 1826. - Seguem as assignal mas.» 

.Foi approvado, e constando que esle Senhor se 
achava na sala de espera, convidou o Sr. presidente 
os Srs. secretarias Costa Aguiar, c Ledo, para fa
zerem a honra da sua entrada: e sendo introduzido 
com as formalidades do est lo · 

ornou assento entre os mais Srs. deputados. 
l1assou-se á primeira parte da ordem do dia, que 

era a continuação da discussão da urgencia reque-· 
rida pelo Sr. Teixeira de Gouvêa á sua indicacão, 
proposta na sessão de 12 deste mez, sobre a lei da 
assembléa constiluinte ácerca de universidades. E 
tendo o Sr. séct·etario Souza Franca feito a leitura 
desta indicação, orou em primeiro" lugar pela ma
neira seguinte 

O SR. BAPTIST.\. PEREIRA: -Conheço, Sr. presi
dente, quão essencial é a instrucção da mocidade. 
O. effeito immediato do saber ler e escrever é o 
conhecimento das verdades da religião: daqui nasce 
aquella força indispensav~l sobre as paixões~ força, 
que suffoca todos os movunentos, que c~:mY!dão ao 
crime e desordem. 

Conheço que temos muito poucas escolas, e muito 
imperfeitos os seus mestres: são inteiramente idiotas: 
o patronato é quem os escolhe. Não têm um ordenado 
sufficiente, e por consequeôcia não ha estimulo 
publico, que adiante taes funccionarios nos ramos 
da instruccão. Conheco a excellencia da arte de ler e 
escrever, mas o máo Ínethoc:io do ensino, retardando 
a educação só imprime vícios na mocidade: portanto 
tal instrucção por agora é pouca cousa : a arte de 
ler e escrever apenas se reduz no estado actual a 
dar e receber um recado, e a saber dous algarismos. 

Querer com tudo, como disse um nobre depu
tado, que da scienéia de ler e escrever pruvenha á 
nacão maior utilidade, do que de um grande nu
méro de doutores, é principio, em que não convenho. 
Sei que os povos não 11odem ser livres sem ser civi
lisados: porém se bastassem os conhecimentos 
primarias, porque despenderiamos tempo e trabalhos 

em estudos maiores? Se bastasse só saber ler e 
escrever, de certo poderiam os qualificar · como 
prova de ignorancia dos homens essas leituras. e 
vigílias aturadas. . 
~emais não vt:jo que as nações c i vilisadas se tenhão 

adian~d" em artes, em agricultura, ·em leis, e em 
ramo algum com saber ler e escrever .Os estudos limão 
a nossa razão, e é então que o homem se differencêa 
do bruto. Ora d'escolas menores algumas temos, 
bem que no estado de imperfeição, que tenho ex
posto : não acontece assim com as maiores, de que 
temos . inteira carencia. Porém nem por Isso sigo 
afincadamente o plano de universidades, porque 
não vejo qu<> os povos tirem dellas todo o interesse: 
não vejo que a pobreza tire proveito. Uma só uni
versidade não utiliza á classe dos pobres: e nós de
vemos cuidar mais em estabelecimentos uteis á po
brez~ do que aos ricos. 

Por consequencia o meu parecer é, que em todas 
as cidades se fação licêos de estudos maiores, em 
que a mocidade procure adquirir os conhecimentos 
competentes, para poder exercer no. seu paiz os 
officios e artes, que esludárão : e quando quizerem 
habilitar-se para os empregos publicos, então um 
exame no licêo da corte bastará para serem con
templados como doutores. A mocidade deve ter os 
meios de estudar em todas as cidades, e adquirir as 
luzes maiores sem dependcncia desse titulo de uni
versidade. 

Nós temos com a instituicão da universidade de 
fazer uma despeza inteiramente pomposa, e torno a 
dizer será esta instituição só para os ricos: os povos 
não tiraráõ proveito. Os habitantes do Pará e do 
Maranhão não se importaráõ, que haja aqui essa 
universidade, mas havendo nas caeitaes das Provin-
. maioxes, onde a mocrdade possa ins-

truir-se, aproveitar-se-hão grandes genios : e 
aquelle, que quizer habilitar-se para os empregos, 
recorrerá á universidade ou licêo da côrte a fazer o 
seu exame. O mais, Sr. presidente, é agrilhoar as 
sciencias, e fazer um monopolio dellas. Voto pois 
que, não dando por ora attenção aos estudos me
nores, tratemos dos maiores. ' 

O SR. VAstoxcELLOs: -Julgo muito urgente a 
indicação do Sr. Teixeira de Gouvêa ; porque não 
póde entrar em duvida se é preciso estabelecer uma 
universidade pelo menos no lmperio : a demons
tração até seria indecorosa a esta camara. Pois 
nós havemos de discutir, se devem· haver sciencias 
no Brasil? Alguns senhores opinárão que se deve
ria principiar pela reforma das aulas menores : mas 
já se tem demonstrado o pouco fundamento deste 
parecer, porque nós já temos algumas destas · es
colas, e nada, ou quasi nada dos estudos sublimes. 
O Sr. Lino Coutinho affirmou que era mais interes
sante a instrucção geral dos cidadãos, do que um 
grande numero de doutores: mas é verdade, oe o 
Sr. Lino Coutinho não póde duvidar, que as pri
meiras luzes não se pode!D aperfeiço,~, sem se 
augmentarem as grandes screnc1as. - •· 

O Sr. Lino Coutinho sabe muito bem a historia 
do progresso do espírito humano. Não ha nacão al
guma que soubesse aperfeiçoar as escolas ménores, 
senão depois de augmentadas as sciencias de maior 
faculdade : e para estas ou nós não temos os neces
sarios estabelecimentos, ou se temos alguns. achão-se 
muito mal organisados. Suppondo por tanto de 
muita urgenci:1 a indicacão, voto que vá á com
missão de instrucção publica para dar o seu pare
cer a este respeito ; pois julgo que o decreto da· as-
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bl' constituinte· de que se trata~ não foi pro-· tosa, e talvez impossh-·el_ seria a sua execução; por 
se~ :do podendo por isso adrnittir as addições e que fa)~o os l~ntes, faltao os fundos~ e por canse-
m g d ' que se juln-arem mais interessantes, quencm os metos de se pôr em prauca tal resolu-
e~nen as, 

0 
· h d b ção. E' por esta razão que eu tenho proposto, que 

O Sa. LrNo Co~INHO:- Os .. onra os mero _ro~ se diligencie primeiro pôr em acção o curso juri-
que me preced~rao a fallar? n_ao Ee ~~~'i!C:aq~~ dico, que já .se acha creado nesta côrte: por o_utra,_ 
perdoem em_ass1m ':De !3Xprt~mr. ~na que por um decreto seja o governo autortsado 
se dispensav~o as sctenha~.: IStO ~erC u~~.lfr~a- para nomear já dous lentes, um de direito natural, 
ridade p~opna .de um _ a ttante a o_s . . 1~· outro do direito publico, e das gentes, para abri
O que dlSse. fo1 que na~ era neces~ano p_rt~~lptar rem este curso quando nós acabarmos os t:raba- . 
pelas scienc1as no Brazll. S~stentet a _0Jltnlao do lhos da present~ sessão; pois, dado já este primeiro 
hon~ad~ m~mbro ~Sr •. Ferretra FranÇé!, ISto é, que asso, poderemos na sessão do anno qne vem, 
a pnme1ra mstruçao _amda. estava ~ulto atrazada, fratar da nomeacão de mais dous ou tres, qne forem 
~ qne o :noss~ prt_!lletro cmdado ·sena tratar dessa necessarios parâ as outras aulas, que então se de
mstrncçao prtmaria dos povos. verão abrir; e assim por diante até se completar o 

O honra!lo membro (apmttando para .o §r: Bap- numero das que hão de formar aquelle c_ur~?· 
tista Peretra) parece estar em contradtcçao · reco- Isto é 0 que eu esperava que a commtssao hou
nheceu que a nossa civilisação estava atrazada, re- vesse de propor afim de dar o conveniente anda
nheceu llue havia m~os mestres, .e que .o methodo menta a este ~stabelecimento: Instruindo-se . por 
era pess1mo; e depo1s conclue, dtzendo que ler e este modo ·0 publico desta capttal, e aquelles que 
escrever apenas se reduz a dar um recado, e a l~r a e lia concorressem, mais · depr~ssa se formaria o 
um sobrescripto de carta. Se o honrado membro tt- espírito e caracter nacional, que ainda não temos, 
vesse idéas muito transcendentes so~re a arte de e se augrnentaria o numero de letrados, e dout?res, 
ler, escrever, e .contar, não aval!çarta semelhante q11e com mais vagar ir~ão esta~elecer esta umve:
asserção. Como e.q~e o homem pode receber a~_du- sidade em S. Paulo, cujo local e certat_nente o ma1s 
cação moral e rchgi<~s~ sem saber ler? Temos v tsto aprop_riado para uma grande acadei~ll;t,_ pela ame
que a. educação rchf?losa e moral da Inglaterra nidade do paiz, e por todas as mais ctrcllJllstan-
nasce de to~?S os 1\abttantes saberem ler, escreyer, cias, que se requerem para tal fim. . 
e contar: nao ha mglez em toda a ~lasse de Cida.- o rio naverravel que por ella passa, fara as 
dãos, que não tenha nm livro, _que n~o. lêa os deb!l- delicias dos ac~demicos, bem como . o Mondego é as 
tes políticos, que não lêa o codty"O rehg1os_o, que na o delicias da universidade de Coimbr!J. . . Pernambuco 
lêa muitas outras obra~ de ~ora ; e~ po~ tsso, torno tambem offerece todas as vantagens locaes ~por 
a dizer que a classe maiS batxa dos Cl_dadaos tem mo- isso deverá ser tambem o assento de uma ~mver
ral. Porém dizer qne a.ar!e de ler e escrever só ser~e sidade ; porém nas actuaes circumstancias amda ~s 
para dar um ~e.cado, e smgnlar cou~a! Da, ~ducaçao não odemos estabe - . 
depende a fehctdade de tod • . . . cas su cientes, não temos mestres. Parece por 
nós te!! líamos let~ados, h.omcns sabios, _par~ gmar tanto que 0 nosso primei~o cnidado _deverá ser, o 
a moctdade, mas 1s~o scra bom nas umver_stdades, aproveitar est~s aulas extstentes. na capital, e ?S 
como mestres e doutores, afim de co~duztrem os mais estabelectmentos, qne ella Já tem, e que tão 
discipnlos na carreira dos estudos maiores. Como breve se não podem eonseguir e!D outras c~da~es .. 
querem que o homem possa ser doutor, aprenden~o Criem-se pois as . duas cadeuas, que mdtqt~et, 
grande~ scien~ias, ~em ~prender, ~em haver adqui- principiem ellas o seu cur~o !lO fim des~. sessão e 
rido a mstruçao pr1marm? Podera estudar por ven:- depois trataremos de multtpltcar estes~tce~s pelas 
tura, quem não sabe ler, nem escrever 1 ~odera outras partes do Brazil. Por ·consequenc1a n~o acho 
avançar nas ~ciencias, _quem não sabe b~m a lmgua urgente a indicação, que apresentou o tllustre 
materna, a lmgua latma, e ontras mUitas, que se membro· 0 Sr. Teixeira de Gouvêa: parecendo-me 
requerem, e ~ão. com~ principi?S? . . que só daqui a 5 ou 6 annos é q~e t~lvez será 

Vor tanto a ytst!l do que ~e1xo d1to1 ~I~da sus- C)Ccasião propria, de crear essa umvers1dade em 
tento que a prtmetra edncaçao fa_z ·a tehmdade da s. Paulo, que alem de outras vantagens nat';lra~s, 
nação~ qne os letrados e os sab~os só . seryem de offerece facil communi.cação com as prov-mnas 
conductores e mestres, e que nao é prec1s? que cen traes. Este é o meu parecer. 
sejão tantos, e tão gra~des, p_ara se consegutr ~sta O Sa CRuz.- Sr presidente nós temos dinheiro 
felicidade. Que além dtsto nao se faz necessar10 o · · . . · . · ' ·- " 1 d 
e~tabelecimento de tantas e tão grandes universi- para as umverstdades, uma vez que seJao re.,n a ~s 
d~des porque muita gente é instruída· e sabia sem as 4espeza_s -d~ estado=. temos a gente necessarl~a 
· ' · · ·d d 1 ' para os pr1mmros ensaws, uma vez que se app ~-
u a uma umv~rsi ~ e ~ua quer. . quem os meios de a convidar para ~s~es estabel~ct-

Quantos sab1os sao feitos nos seus gabmetes, su- mentos. No meio da nacão braztle1ra ha mUJtos 
periores a esses, que vão ás universidades! Em ul- homens estudiosos ·e alguns sabias. Temos na 
timo resultado, Sr. presidente~ é preciso tratarmos naciio gente habil em muitas sciencias tanto positi
quanto antes dos pa·imeiros estudos : isto é o qne vas como -0 aturaes. Aqni mesmo nesta côrte se 
merece por ora as nossas attenções; e quando se achão estabelecidas duas academias complet.as em 
tratar · de estabelecer academias, collegios, e uni- todos os ·ramos de mathemetica e philosop~ia, e 
versidades, então direi o meu parecer a este res- tenho noticia de que tein prosperado e vão em 
peito. Mas p9r ora creio que é fóra da ordem. augmento, e consta-me que nellas já se tem. for-

O SR. Mucos ANroxro:-0 objecto da qnestão mado muito bons !ilnmnos tanto para a marmha 
versa sobre a creação da universidade de S. Paulo, como para o exer~Jto. _ . ·· . . _ _ 
conforme se deliberou na assembléa constituinte. Por consequencta nao falta dmheuo, na~ faltao 
Ao que .se me offerece ·dizer, que ainda quando a· home~s. O ponto está qu~ est_es homens sejaO tr~ 
camara decidisse, e decretasse qne se verificasse tados com a honra e dtstmcçao, que mer~cem e se 
esta -creacão com toda a brevidade, muito dillicul- regulem as rendas da nação. Por tanto nao só de-

. 1? 
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vemos tratar da prime!ra educacão e instrucção 
publica, ·· mas tambe~ dos estuáos maiores .. Não 
póde prosperar um pa1z, sem que nelle se culb vem 
as sciencias da terceira ordem. Temos gente para 
todo~ os ramos por ora mais necessarios : quando 
se premiar o verdadeiro merecimento, os sabios 
da nação otrereceráõ os seu~ serviços e porãõ todo 
o zelo a bem da mesma naçao. 

Não é com tudo a minha tencão ·que por isso 
desprezemos a edueação publicâ; antes assento 
que esle objecto deve lambem chamar já a nossa 
attenção; pois não só a moral publica se acha 
muito corrompida, mas até aquelle enthusiasmo, 
que antigamente havia pelas letras, têm desappa
recido a olhos vistos: e se ainda se apontão genios 
estudiosos, são resto daquelle tempo. 

Os -pais presentemente não querem que os filhos 
estudem, julgão que não é decente, oli util e dão
lhes outra carreira. Devemos por tanto não esquecer 
este ponto de tanto interesse; pois do contrario não 
sE-remos nação, não seremos nada: nunca pode
remos aspirar á ch·ilisação dos inglezes, nem dos 
francezes, emquanto não . cuidarmos da educação 
publica, como elles tem cutdado. I>or tanto é o meu 
parecer que a coromissão proponha os meios de 
estabelecer uma universidade, tendo em conside
racão a honra e os premios, que os sabios merecem, 
para espalharem as luzes adquiridas, sem se esque
cer de apresentar um plano geral de educacão e 
instruccão P.ublica. · 

O 811: AL;EIDA E Aun::QuERQrE: -Creio que por 
ota se não trata de universidades, mas tão sómente 
da urgencia da indicação do Sr. Teixeira de Gouvêa. 
Eu digo que nem é, nem póde ser urgente aquillo 
de que se não póde esperar resultado algum. 

- 0 ns rs. eputa os 
desta camara, das longas discussões, que houve na 
assembléa constituinte a respeito do estabeleci
mento de universidades. Então não houve quem 
não quizesse uma universi!}ade para a sua província~ 
Questionou-se sobre os lugares, em que devião ser 
fundadas e finalmente depois de grandes debates e 
de muito trabalho, determinou-se que se creassem 
duas, uma em Pernambuco e outra em S. Paulo, e 
este projecto foi sanccionado. 

Ora além das du~s universidades, assentou-se qu·e 
. se estabelece~sem-~dous cursos jurídicos, um em 

Pernambuco e outro em S. Paulo : temos pois dous 
cursos jurídicos além de outro, que se mandou 
crear nesta côrte, acompanhado de umas instruc
ções mentáes. Logo que vai fazer a indicaçáo do 
nobre deputado? Entraremos na questão, se as 
universidades estão bem 0\1 ma\ decretadas't Se 
abrirmos novos ~eba~es a tal respeito, cada . um 
quererá uma umvers1dade para a sua terrinha : 
e por consequencia eis-nos em noyos embaraços, e 
a perder o tempo que já está aproveitado. Voto por 
tanto que a indicação não só não é urgente, 
mas tambem que não deve passar. 

O SR. VERGtJEIRO: -Todos os dias apparecem 
indicações desta natureza. u A commissão faça já 
com preferencia este trabalho. •• As commi~sões nãt> 
poder~õ ter tempo bastante para dar expedição ás 
matenas, de que se devem occupar. Seria melhor 
q:ue os honrados membros tratassem de organisar 
os seus projectos, do que de calcular e dirigir ó 
trabalho das commissões. As commissões esco
lheráõ o q:ue· fôr mais conveniente. 

Se . tratarmos · da urgencia desta materia, ·direi 

que na realidade é de toda a importancia; porém 
ainda não .JIOdemes prescrever . o parecer, que a 
commissão de instrucção publica deve sobre ella dar; 
nem sabemos, se se proporáõ universidades, ou 
outros estabeledmeutos.l'or ora trata-se da urgen
cia da indicação. Que a crea~ão de universidades, e 
de·outros estudos merece ·a nossa attencão, e que 
deve ser contemplada.a lei feita pela ·assembléa 
constituinte, ninguem póde duvidar ·; mas a questão 
presente é outra: debate-se sobre a urgencia, a 
favor da qual eu me declaro, . especialmente a -res
peito dos cursos juridicos crea4os pela lei da 
assembléa constituinte. · · 

O SR. SouzA FRÃ"NÇ~ :-Tem-Se tratado da ma
teria da indicacão, quando o que convém é discutit 
sómente, se acáso deve ou não passar já á segunda 
leitura. Eis precisamente o ponto da questão. · 

O regimento manda que se fação duas leituras de 
quaesquer indicacões e não admitte discussão sobre 
a materia, salvo" no cas{) de ser antes declarada 
urgente. Tal é o ponto, em que nos achamos: e 
creio por isso que se tL>m fatiado um pouco fóra da 
ordem. Por tanto chamo a a\tenção da · camara 
sobre este assumpto. 

O 811. BAPTISTA . Pt:REIM :-Sr. presidente, os 
homens não se entendem senão por meio de pa
lavras. Talvez eu saia algumacousa fóra da ordem, 
mas é para responder ao illustre deputado (apon
ta.'l\do para. o Sr. Lino Coutinho,) que á pouco 
fallou. Eu não disse que o lêr e escrever não era 
essencial : eslabeleci pelo contrario que era a base 
dos nossos conhecimentos. Conheço que estamos 
ainda atrazados nesse ramo, mas conheço tambem 
que o ler e escrever só não fará a felicidade da 
nação e que ·a ueUe ue soube 

a o ac na , em que se acha a instrucção pri
mari~, serve sómente para dar um recado por 
escripto, etc. 

Eu sei que em Inglaterra a classe a mais baixa 
tem maior instrucção qu,., a nossa, mas esta ins
trueção nã1> procede de saber ler, escrever e contar, 
procede sim das I uzes dos sabios espalhadas por 
toda a nação. 

Quando um criado de servir lê uma g.ueta e lhe 
dá valor, não é J?Or saber ler, é pelo trato, que tem 
com homens de mstruccão. Por tanto o le~; e escre
ver só é mui \louca couSa.. Habilita na verdade para 
ir aos conhecimentos maiores, mas só per si não dá 
mais um passo. ' .· 

Por isso não llQSSO concordar com o illustre de
putado, que disse que a prosperidade da nacão 
vinha de saber ler, escrever e contar e não elos 
grandes doutores. · 

Os homens por palavras é que se entendem. 
O SR. ALMEIDA E AuuQL"EROUK : -Eu tenhQ 

· fallado sobre a. urgencia e digo que não deve passar 
á segunda leitura, porque não posso assentir que 
entremos em noTa discussão sobre uma materia 
vencida. (_.:-

Eu disse que tínhamos duas universidades de
cretadas pela assembléa constituinte e um curso 
jurídico nesta cõrte, se é que queremos já tantos 
estabelecimentos : acho por tanto desnecessario 
entrarmos em novos debates, para determinar, que 
haja uma universidade. So e possível verificar-se. 
verifique-se : mas não me parece bom gastarmos 
nisto mais tempo. Não é urgente a indicação. · 

OSa._GoNÇALVES MnTil'fS: -sr~ · presidente, nós · 
estamos em um paiz novamente constit~do com 
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uma fórma de governo determinada por· uma cons
tituicão: por consequencia temos ae fazer a lei 
sobré a instrucção publica, por que parece em -ver
dade que não-está muito adiantada. Apparece uin 
illustre deputado com ·uma indicacão, querendo 
que se ponha em discussão e se sujeite á delibera
ção desta camara o plano da assembléa consti
tuinte.~pparece outro Sr. deputado opinando que 
nós precisamos mais dos estudos primarios, onde 
se criem os homens para subir a essas unh·ersi
dades, decretadas pela assembléa passada. 

Eu assento que tanto os que seguem esta opinião, 
como os que seguem a outra, são dignos de atten
ção ; e parece-me por isso conveniente que esta 
moção se submetta ao parecer de uma commissão, 
que tratará de examinar e propôr o ·methodo para 
pôr-se em pratica. Por tanto a commissão de i_ns
trucÇão publica formará o plano necessario, tra
tando já das escolas primarias,. já das universi
dades. 

O Sn. CLEMENTE PEnEIRA:-Temos perdido muito 
tempo e sem utilidade alguma. A questão é sim
plesmente sobre a urgencia : limita-se a saber, se 
aeve a indicação passar já á segunda leitura. Se se 
tivesse já procedido á votacão, estaria acabado o 
debate. O illustre deputado,"qt~e propoza indicação 
não disse que se fiZesse uma lei nova; pretende 
unicamente que a commissão apresente o seu pa
recer sobre a lei da assembléa constituinte. Que 
inconveniente poderá haver neste passo f . 

A urgencl.a, que se requer, não produz outro 
effeito mais do que abrevia!' a segunda leitura; e 
creio que nisto ~mbem não haverá grande incon
veniente. Eis o motivo porque me declaro ela 

----ut'geB • 

Como tivesse cessado a discussão, propoz o 
Sr. presidente a urgencia á votacão; e sendo appro

. vada e feita a segunda lt3itura, ãbrio-se logo a dis
cussão sobre a materia. Então pedindo a palavra, 
disse 

O SR. PAULA E SouZA:- Sr. presidente, _pare
ce-me que se devia ler a indicacão do . Sr. Marcos 
Antonio, para entrar juntamenté em discussão. 
. O SR. SouzA FRANÇA: -A indicação do Sr. Marcos 
Antonio, não sendo considerada como emenda, 
não póde ter o mesmo andamento. 

A .este· tempo veio á mesa e foi lida a seguinte 
emenda: , 

«Proponho, cómo emendaá:"indicacão do Sr. Tei
xeira de Gouvêa, que a commissão ·de instrucçã.o 
publica faça um {lrojecto de lei para o estabeleci
mento de uma umversidade nesta côrte.-Vascon
cellos. » 
S~ndo apoiada, teve a palavra e orou pela fórma 

segumte · 
O S.R. CosTA AGUIAR~-Entramos outra vez em 

uma. discussão, quanto a mim, desnecessaria : e o 
tempo vôa. Nós temos só quatro mezes de trabalho 
e havendo tanto a fazer é preciso que os aprovei
-temos. 

O mesmo autor da indicação, o Sr~ Teixeira de 
Gouvêa, concorda que vá á commissão e que ella 
tomando em con~ideração este obj~cto. exami!le o 
qu~ a este respeito f~ a as!'C~blea constitumte. 
SeJa por tanto ·remetbda a mdtcaçã.o para a com
missão, que depois nos apresentará o resultado dos 

· se!J.S trabalhos, ou formand~ um novo projecto de 
lei, ou otterecendo á constderação desta camara 
aquelle mesmo, que já havia entrado em discussão. 

com todas as emendas, que então se offerecerão e 
forã:o approvadas em tres muito rerthidas discus
sões, sendo a ultimá. principiada na sessão de 18 de 
Outubro de 1823, continuada na de Z1 do mesmo 
mez e ultimada n·a de 4 de Novembro, em que foi 
finalmente sanccionado o tal projecto com todas as 
suas emendas approvadas ; e depois disto enviado á 
respectiva commissão. para ser de novo redigido na 
fórma do vencido. . . 

Esperemos pois que a illustre commis~o dê 
conta a esta camara do trabalho, de que vai ser en
carregada : nada mais accrescentemos por ora 
ácerca deste negocio ; e assim evitaremos 'questões 
inuteis. que só servem, como já disse, de nos fazer 
perder o pouco tempo que temos para os nossos 
trabalhos. · . . 

O SR. MARCOs ANTONIO : - Eu convenho que a 
minha indicação seja considerada como emenda 'e 
junta á proposta do Sr. Teixeira ·de Gouvêa seja 
submeUida á commíssão. 

O Sn. TEIXEIRA DE GouvÊA: - Sr. presidente, 
r{uando eu propuz a minha indicacão, não me per
suadi que a urgencia della gástásse tanto tempo. 
Não tenho em vista outro fim, senão que a com
missão de instruccão publica examine o projecto, 
que foi sanccionado pela assembléa constituinte, e 
nos informe, se deve ou não ser adoptado, e por que 
maneira. O que eu pretendo é susCltar a lembranca 
deste trabalho já acabado, e que póde ser muiio 
util. Seja portanto encarregada esta commissão de 
rever o projecto, e ~aça sobre elle as observações 
que entender convementes. 

Julgando-se discutida a materia sufficientemente, 
ropôz o Sr. residente á cam · · • -
r. eJXeira e ouvêa devia ser submettida á com

missão de instrucção publica, com a.emenda do 
Sr. Vasconcellos: e venceu-se que sim. Propôz 
igualmente se a indicação do Sr. Marcos Antonio 
lhe devia ser annexa, vista a analogia da materia: 
assim foi resolvido. 

Entrando-se na segunda parte da ordem do dia, 
teve ·lugar a 2• leitura do projecto· -de lei do 
Sr. Maia, sobre a naturalisação dos estrangeiros, 
apresentado na sessão de 12 deste mez; e tendo-se 
aberta a discussão, disse . 

O Sa. LINO CoUTINHO : -Eu tenho alguma cousa 
a dizer por occasião deste projecto. Consta-me que 
no senado já se apresentou outro igual a este sobre 
identica materia : e por consequencia quizera qúe 
s.e convidassem às commissões de constituição e re
gimenlo para darem, quanto antes, o seu parecer a 
re~peito da minha indicação (apresentada em sessão 
de 9 deste mez) para que se estabeleca entre as duas 
camaras uma • correspondencia pelos respectivos 
secretarias. Eis-nos jã a perder . tempo co~ este 
projecto, visto. que no senado se está tratando de 
igual assumpto. 

O Sn. ALliiEIDA E ALBUQUERQUE : -Eu não acho 
razão para que deixemos de tratar desta materia. 
Na assembléa passada apparecião muitas vezes dif
ferentes proiectos sobre a mesma materia, e apezar 
disso discutia-se sobre cada um, para se declarar a 
preferencia. 

O SR. LINO CoUTII.'{HO:~Sr. presidente, uma indi
cação igual á minha, para que se nos remetta todos 
os dias um qt_JadrQ dos trabalhos do senado, já foi 
proposta naquella camara. . 

O SR. VASCONCELLos: - Nós não podemos saber 
o que se passa no senado, senão ofticialmente. O 
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projecto é necessario : é uma lei deduzida da cons
tituição. E qual s.erá a razão, porque havemos alterar 
a ordem dos trabalhos marcada pela mesma consti
tuição. 

O SR. SouzA FRANÇA : - J>arece-me que antes de 
se entrar em discussão, deve. este projecto ir a uma 
commissão, para esta interpôr o seu parecer. 

O SR. LtNo CouTINHO: _;_ Eu quando propuz a 
minha.indicacão não f"Oi para se seguir a ordem di
plomatica, e de cathegortas; foi simplesmente para 
pouparmos trabalho desnecessario. Temos só 
4 mezes, e muito é o que- haa faier: se desperdi
çarmos o tempo, riada faremos. Por consequencia 
acho que a minha indicação sendo para poupar 
tempo, · sem faltar ã nossa obrigação, serve para 
·alguma co usa. 

O Sa. AL~IEIDA E ALBUQUERQUE: -Nós não de
vemos de maneiia alguma fechar a porta a qualquer 
projecto, que se nos offereça.... (Não foi mais 
ouvido.) 

O SR. CLEUE~TE PE;RElRA: - Sr. presidente, es
tamos fóra da ordem inteiramente. Agora trata-se 
unicamente, se o·_projecto c.ontém, ou não materia 
de deliberacão. Quando entrarmos na discussão 
do objecto, ·cada um dirá sobre elle o que lhe pa
recer. 

O SR. SouzA FaANÇ.\: --E' necessario dar-se 
ditecção a este projecto : veio <Í. m~sa, teve jã a 1" e 
2• leitura; por consequencia ha de se9uir a marcha 
ordinaria; As commissões ainda não derão o 11arecer 
sobre a indicação do illustre deputado, nem a ca
mara ainda deliberou sobre aquelle assumpto. Por 
tanto tratemos de guardar por ora a ordem estabe
lecida. 

O SR. Ln;o CouTI:~THo: - Ninguem póde duvidar 
diss · · : · uma 
~ommissão, que com assistencia do s8u autor faça 
as observações necessarias: e depois se daráõ as 
providencias, que se acharem apropriadas. 

O SR. Souz.\ FMNCA: - Achando-se nomeada 
uma commissão para· a redacção das leis regula
mentares, assento que a esta cumpre enviar este 
negocio, para que o tome em consideracão com au-
diencia do autor do projecto. • · 

O Sn. CRuz: - Parece-me que pertence á com
missão de constituição, porque é um dos artigos 
que pertencem ao codigo civil. Por~anto voto que 
vá á ·commissão de constituicão. 

O SR. AurEIDA F. AumQ.UERQUE : - Sr. ~resi
dente •... 

O SR. LI:\'0 COL"TIXHO (interrompendo-o) :- R e-· 
queiro a ordem. O illustre deputado já tem fallado 
umas poucas de vezes : por esta maneira faz-se 
interminavel a questão. 

O Sn .. AurEmA E ÁLDt:QUERQUE : - E' por causa 
da ordem que eu quero fallar. Sr. presidente, eu 
não. sei que exista uma commíssão de_redacção de 
proJectos •.•• 

O SR. PRESIDENTE : ·- Eu chamo o illustrc depu. 
tado á ordem, porque esse objecto é fóra de questão, 

_ que agora se trata. 
E logo havendo consultado á camara, se o pro

jecto deveria ser submettido ã·commissão de cons
tituição, ou á de leis regulamentares; resolveu-se 
que ã segunda, com assistencia do iniciante. Teve 
immediato lugar a 2• leitura da indi~ção do mesmo 
Sr. Maia, sobre a organisação dos codigos, offere-

eida na sessão mencionada, e tendo o Sr. presidente 
proposto á camara, se o seu objecto era motivo de 
deliberação, pedio· a palavra, e fallou por estes 
termos 

O SR.. MARcos ANTO:"fiO :-Sr. presidente, eu qui
zera dizer alguma cousa, antes de se propôr esta 
matería á votacão da camara. No Diario Fluminense 
de sabbad{) apparéceq. uma por-taria, em quQ.se de
clara que o barão de Cairú offerecia a Sua Mages
tade Imperial um projecto de . codígo mercantil. 
Acho que esta not1cia merece· a nossa attencão. 
Póde ~er que o mesmo barão tenha principíado 
algum proJecto ·do codigo civil ou criminal, para 
igualmente otferecer. Julgo portanto mais acertado 
que se lhe propuzesse um premio, se os apresen
tasse em um certo prazo, e que este premio não só 
rosse pecuníario, mas tambem honorifico. 

O SR. PIRES FERREIRA: - Sobre premios eu 
tambem fiz uma indicação. 

Propondo-se alguns outros senhores a fallar deste 
inci~ente, foi requerida a ordem: e sendo consul
tada a camara sobre a materia da indicacão, re
solveu ser digna de deliberação, para o qúe devia 
passar antes á commissão de legislação. Então 
disse · · 

O SR.. L1~o CoUTI~Ho : - Não poderá ir logo 
com esta á ·mesma commissão a indicacão do 
Sr. Pires Ferreira. . • 
- O SR. PIRES FERREIU. :-A miriha proposta ainda 
não passou por 2• leit~ra. · 

E havendo o Sr. secretario Souza Franca feito a 
2a leitura desta indicacão, aprcsenta(\a na sessão de 
12 deste mez, para que se propuzesse um premio a 

ue ~ ::; o me or 
projecto de codigo, foi logo esta materia julgada 
digna de discussão, e a requerimento . do seu 
autor, o Sr. Pires Ferreira, resolveu a camara que a -
mesma commissão de legislacão se encarregasse 
d,e a examinar e _in_formar com o seu parecer. 

Procedeu-se depois á 2• leitura da proposta offere
cida na sobredita sessão pelo Sr. Vasconcellos,· afim 
de que, remettendo-se algum projecto de lei desta 
camara par.a ser approvado pela dos senadores, fosse 
logo desi9nado um defensor para alli o sustentar du
rante a d1scussão; e que o mesmo fosse pratícado por 
aquella camara. Poucas reflexões se fizerão sobre 
a materia desta indicação, que o Sr. Lino Coutinho 
arguio de ser contra a constituição :. e tendo sido 
posta á votação, não foi approvada. Leu-se igual
mP.nte pela segunda vez o projecto de lei do Sr. Cunha 
Mattos, proposto na mesma sessão de 12, sobre 
o formato, e publicação das leis : e ·sendo posto 
á approvação da camara, pedio-a palavra, e disse 

O SR. CLEliEI\"TE PEREIRA :-Sr. presidente, este 
projecto é propriamente um additamento, que· o H
lustre deputado otrereceu ao mesmo p.rojecto sobre 
o mesmo assumpto. Eu não tenho duvida, que lhe 
seja addicionado, porque póde conter materia nova 
e digna de consideração. Julgo portanto que deve 
ser dirigido á mesma commissão. 

O Sa. ·cuNHA. 1\h.TTOS : - Conformo-me com o 
que o illustre membro acaba de dizer; e na ver-. 
dade a minha proposta não é mais· do que um 
additamento ào projecto, que o mesmo senhor otre
receu á deliberação desta camara. 

Q SR. PAt;LA :E SouzA: -Eu quizera saber, se 
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é um novo project_o, ou se é uma ~menda. Pare
ce-me que é um addltamento ao proJeClo. 

0 Sa SouzA FJU.NÚ : - Qualquer Sr. deputado 
dá o nm~e, que q!l~; iÍ sua proposta. O illustre de_pu
tado o Sr. Cunha ruattos, quando a offereceu, disse 
ser projecto de lei : eu entendo que é emenda, e 
alguns ~enhores m~is assim . o entenderão na dis-
cussão passada. Esta respond1do. . 

O SR. PAULA E Souu:- Sr. ·presidente, se es~a 
proposta é considerada como emenda, deve segmr 
a .marcha estabelecida para as emendas ; e então 
basta simplesmente ser apoiada, para ser tomada 
em consideracão. 

O ·SR. Sou~A FRANÇA: - Como ell)enda não póde 
por ora ter lugar, porq1~e dev~ ser pr~posta no acto 
da discussão da materta; pois para Isso qualquer 
Si:. deputado tem direilo. Porta~to _só se poderá 
admittir agora, no caso de ser considerado como 
projecto. 

O SR. CuNHA MATTOS: -Este projeclo já estava 
feito antes de apparecer o ~o Sr. Clem~nte P~reira. 
Mas eu já me conf?rmei em qu~ seJa qualificado 
como additamento, v1sto que o do lllu!'tre depulado 
foi offerecido primeiro. 

Propôz então o Sr. presidente, e foi resolvido, 
que se remettesse á commissão de leis regulamen
tares para que unido ao do Sr. Clemente Per~ira 
sobr~ - identica materia, fosse tomado em conside
ração com audiencia do illuslre proponente. 

Seauio-se a 2a leitura da proposta do Sr. Maia, 
lida 

0

p~la primeira vez na sessão i~d~c~da, sobre a 
observancia do art. 1"'13 da constltutcao; e tendo 
al uns senhor · · · 
commissão de çonstituição, impugnou com as razões 
seguintes 

O SR. VA-scoNCELLOS :-A indicacão do Sr. Maia 
parece-me que não póde entrar em.discussão, sem 
se decidir primeiro, se são oú não responsaveis 
pelas infracções da constituição as autoridades e 
funccionarios publ!cos: aliás o par~cer _da c~m
missão constara umcamente de uma h1stona de m
fracções, e nada adi~ntaremos. Portanto é_ nece~s~rio 
primeiramente resolver, se. esses, q~e mvad1rao a 
constituição, são, ou não responsave1s. 

Tendo assim fallado, mandou á mesa a seguinte 

I!JNDICAÇÂO 

(( Propo.nho, que antes da indicação do Sr. Maia 
se decida, se tem lugar a responsabilidade pelas 
infraccões da constituição, apezar de não estar 
feita ã lei da ·responsabilidade. - Yasconcellos. >> 

Sendo lida e apoiada, continuou a discussão, em 
que fallarão . 

zera que primeiramente se resolvesse sobre a pro
posição, que fiz. Para que se ha de fazer esse exame 
das infracções, se o ultimo resultado talvez não 
possa ser levado a effeito '! Se não temos ainda 
certeza da responsabilidade dos infractores? Eis 
o motivo, porque -reclamo por esta decisão pre
liminar. 

· O SR. LtNo CouTINHO:-Nesta questão parece-me 
que é necessario primeiramente saber-se, de que 
data se conta a nossa existencia constitucional: se 
é desde o dia, em que foi jurada a constituição, como 
parece fóra de duvida, ou se é de hoje por diante~ 
Se é do dia de hoje, então nada temos com o passado, 
e não ha necessidade de semelhante exame por ora; 
mas se se contar daquella data, o pretender-se fazer 
a lei da responsabilidade para por ella conh~>cer dos 
infractores, é querer que uma lei tenha forca re
troacliva: (Apoiado)! o que não póde ser. Se se 
descobrir que houve infracções, ê quaes sejão os 
inkactores, _por que lei hão de ser julgados estes 
delinquentes 'r Será pela lei da responsabilidade, que 
vamos fazer agora? Por consequencia nada tem com 
as violações passadas a "lei _das responsabilidades, 
que se projecta promulgar: e, torno a dizer, é ne
cessario marcar a época da nossa existencia cons
titucional, para decidirmos este negocio. 

O Sa. VERGUEmo:-Peço que se lêa.outra vez a 
indicacão do Sr. Maia. (l.e~se). Nós não tratamos 
dos infractores: a: indicação não exige que a com
missão proponha accusações, mas tão sómente o 
que convier para obs~rvancia da constituição. Não 
se sabe quaes são os crimes, e quaes os infractores 

· - · · . r an o como 
um dos artigos da constituição estabelece_ a obri
gacão deste exame, tem todo o lugar a materfa da 
prÓposta para ser objecto da deliberação desta ca
mara. A commissão investigará unicamente, como 
convém, se houve ou não violações da constituicão, 
e darã o seu parecer, indicando o remedio, que ên
tender proprio ; por ora nada mais temos a praticar 
a este respeito. Portanto creio que se não deve 
admittir a proposição do Sr. Vasconçellos, por rstar 
fóra da questão, visto não se tratar de responsa
bilisar pessoa alguma. 

O Sn. DIAS :-Sr. presidente, parece-me que nós. 
evitaremos grande discussão, se V. Ex. propuzer ã 
votação 11 se nos achamos em estado constituinte,. 
ou constituído. >> Peço que V. Ex. o pr9ponha a 
camara. 

O SR. PRESIDENTE : - Essa proposição é fóra da 
ordem. 

O SR; CLEMENTE PEREIRA:~ O art. 173 da cons
tituição diz que a assembléa geral examinará no 
principio de srias sessões se a constituição polilica 
timi sido observada exactamente, para prover o que 
for justo. Não ha portanto duvida que devemos 
entrar neste trabalho; e é isto o que se pretende 
na indicação, propondo-se que a commissão de cons
tituição entre neste exame e dê conta do que en
contrar. O primeiro passo · pois, que temos a dar 
nesta ma teria, . é a indagação recommendada pela 
constitui~o, e requerida pelo autor da proposta, 
com a quãl me conformo. . 

o Sn. v ASCOXCELLOS:- A consliluicão declara 
no art. 173 que a assembléa geral examinará se à 
constituição tem sido observada para prover o que· 
fôr justo.· Diz a indicação 11 que a commissão de 
constituicão examinará as infraccões da consti
tUição, nâ fórma deste at·tigo. » ~las se não temos
em vista prover o que fôr de justiça, re~onsabili-:. 
sando aquelles, qu~ a tiverem infringido, e infrin
gi-rem, para que se ha de encarregar a commissão 
deste trabalho? Creio que o fim, que se propõe o 
illustre autor da indicação, não é para que a com
missão vá fazer uma historia de todas as violações; 
porque seria inutil. Eis portanto o molivo, por que 
sustento que esta proposta não póde por agorl} 

O Sa • . VASCONCELLOS : - Eu estou convencido 
do que acaba de dizer o nobre deputado ; mas qui-

passar. • · 
O Sã. Cauz: -Parece-me que nós não podemos 

examinar em geral os casos, e_!D que possão ter 
1Q 
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havido infracções de constituição: pois são neces
sarios documentos, e provas. l'elo decurso do tempo 
viráõ a esta camara representações e queixas; e 
então se poderáõ offerecer alguns pontos ô.e exame. 
Fazer~~ma indagacão i:em dados certos, será o 
mesrbo que devass·ar sem corpo de delicto: niio 
haverá um fim a este trabalho, não é possível. 
facão-se as leis necessarias, para responsabilisar os 
exêcutores da constituição; e só então poderáõ ter 
lugar estes exames; pois o artigo, de que se trata, 
bem como muitos outros, achão-se rigorosamente 
suspensos, por falta das indispensaveís leis regula
mentares, que os devem explicar. Por ora está tudo 
em embrião. 

O SR. SouzA FRANÇA :-Nada ha tão simples 
como a indicac.ão do Sr. Uaia. Nós temos um tra
balho a fazer, e· é examinar, se a constituição polí
tica do estado foi exactamente observada: este tra
balho é das duas camams, mas pôde principiar 
nesta, ou na dos senadores. E 11ão poderá estaca
mara encarregar a uma eommissão, que o prepare, 
e o dirija, para se deliberar a final com mais conhe
cimento de causa? Eu não descubro neste expe
diente inconYeniente algum: e é por isso qtte voto 
pela indicação do Sr. Maia. 

O SR. Lixo Counxuo :-Como se ha de fazer este 
e~ame? Será pelo s\mples dito de a\guns dos hon
t·ados membros, que affirmem haver chegado ao seu 
conhecimento uma ou outra infraeção? Será porque 
se diga Yagamente « ~ommetteu-se ma1s este atten
tado, commetlen-se mais aquclle outro'!)) 

Tal não póde ter lugar, por que nenhum dos 
dizeres dos Srs. deputados póde ter aquella fo1·<;a 
legal . precisa para este negocio. Seria pois neces
sario que a commissüo hot1vesse de exigir de todos 
os ministros uma f'O ' ur 

cnp o, e todos os papeis, officios, transacções, 
.etc~, para que podesse analysar, e vê r se tinha sido 
ronstitucional, ou illegal. \'em mesmo sei, como 
se ha de examinar essa condueta de perto de dous 
annos, não ha,'endo parLe, que accuse sobre tal 
ou tal infracção. 

Eu não acho a com missão com forcas sufficientes 
para tento trabalho; porque rever, e ·analysar todos 
os papeis, officios, tor\as as transacções, e tudo, 
quanto se póde apresentar para semelhante fim, é 
tarefa invencivel; exige tmnpo in~a\cu\avel: e um 
exame desta natureza não sei como a commissão 
poderá fazer. . 

O Sl\. SouzA FRAXÇA : -Sr. presidente, nós não 
devemos indagar, se o trabalho, que se propõe á 
commissão, é ou não pezado, ou se a commissão está 
ou não muito pensionada, para poder encarregar-se 
deste novo onus. O que nos incumbe saber é se a 
camara está obrigada a proceder a este exame : eis 
o ponto principal. Aconstituicão diz. (Leu. oart.l73 
da cmlstituição). • . 

Logo ninguem poderá pôr em duvida que temos 
de dar este· passo pot· um dever, de que nos não 
podemos desligar. , 

.Pergunto agora, qual é o meio, de que usamos 
todos os dias, para facilitar e abreviar os nossos tra
balhos. Não ~ entregando-os á direcção, e ao pa
recer de commissões, que nos proponhão os pontos 
principaes, sobre que devem versar as nossas obser
vações '1 Não é por esta pratica que evitamos êS 
divergencias, aliás infalliveis, em uma corporacão 
tão numero:;;a't Que inconv-eniente pois se pode 

encontrar na applicação deste meio para· o caso 
pr~sente'! 

O illustre proponente lembra que este negocio 
seja tratado pela commissão de constituição, antes 
que a camara sobre elle delibere: é, como já se fez 
vêr, um artigo, que nos incumbe pela constituição: 
seja portanto submettido já á commissão ipdicada. 

O Sn. MAIA.:- Eu assento, Sr. prssidente, que 
será muito indecoroso a esta camara o evadir-~e á 
obr1~ação, imposta pela constituição, pelo unico 
mottvo, lembrado por um dos illustres membros, 
que me precederão, de ser muito trabalhosa e dif
ficil a sua execução. 

De mais, Sr. preside11t0, o que se requer na 
minha proposição, não é mais do que a observancia 
da lei, a que esta camara deve rigorosamente obe
decer; e por isso o que lhe pertence por agora pra
ticar é proporcionar já os meios para o prompto 
cumprimento da sua letra, sem anticipar juizos 
sobre a conclusão desta diligencia. Ponhamos de 
nossa parte o cuidado e os esforcas, que convém, 
para dar principio, e ultimar está tarefa; e reser
vemos para providencias ulteriores os obstaculos 
e· difficuldades, que resultarem, e de que a com
missão nos ha de informar. Eis a razão porque me 
não convencem os argumentos contrarios. 

O SR. CLEUE:-<TE PEREnu.:- A questão, que· sus
citou nesta camara o Sr. Vasconcellos, nàda tem de 
commum com a indicação do illuslre deputado, que 
acabou de fallar. Nesta propõe-se que se mande 
proceder ao exame ordenado no art. 173 da cons
tituição : e este exame não pó(le deixar de lazer-se 
já, porque a constituição mui positivamente deter
mina que assim se pratique no principio das sessões. 
(Leu. o artigo indicado. 

:sua execução não é necessario saber-se, 
desde quando os ministros são re·sponsaveis; por
que o fim do exame pão é só para os accusar, no 
caso de ha_ver infraéções, é tambem para prover 
como fôr JUsto, e poderem-se dar as. convenientes 
providencias, ainda que os ministros não sejão 
accusados. 

Mas, Sr. presidente, quem póde duvidar, que os 
ministros são responsaveis por sua conducta desde 
o momento, em que se jurou a constituicão do im
perio, á vista da carta dé lei, que a mandou jurar, 
executar, e fazer executar? (Leu as palavras se
guintes da constituição :) Como constituição, que 
d'ora em diante fica sendo-diz esta lei: esta frase 
é bem clara; e eu não posso entender que o sen
tido literal desta expressão-d'ora em diante
admitta outra intelligencia. · 

Esta qtiestão, Sr. presidente, não devia vir á ca
mara ... Os ministros são responsaveis por sua con
ducta desde o acto do juramento da constítuicão do 
Imperio, como se vê da referida carta de leite por 
isso acho ociosa, e até prejudicial,· e anti-constitu
cional semelhante questão. (Apoiado! apoiado!) 

Nós temos leis sufficientes para os julgar; e por
tanto voto que esta materia não póde ser objecto de 
indicação. (Apoiado/) 

O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: -(E' inintel
ligivel o que escreveu o tachigra(o). 

Fallárão ent.ão quasí ao mesmo tempo alguns 
senhores. a respeito da ordem, que se julgára alte
rada; e havendo o Sr. secretario Souza Franca lido 
novam~nte a in~icação d? Sr. Vasc~ncellos, por se 
ter ass1m requendo, contmuou a d1scussão, tendo 
a palavra o mesmo. -
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Sn. VAsCONCELLos:...;.. Sr. presidente, e11 não 
digo na minha proposta, que os ministros e func
cionarios subalternos não são responsaveis. Todos 
os senhores acabárão- de a ouvir ler segunda vez, e 
creio que as suas expressões são bem intelli-
giveis. · · 

O ·que eu proponho, por assim o julgar justo e 
indispensavel, é, que antes de se conhecer a propo
sicão do illustt·e deputado o Sr. Mail, dissolva a 
cainara esta duvida « se póde já ter lugar a effec
tiva responsabilidade de taes ftmccionarios, não 
estando ainda promulgada· a lei regulamentar a 
semelhante respeito. » Os motivos, em que me 
fundamento, para e$ta requisição, já têm sido ex
postos, e parece-me que tem merecido alguma con
sideração nesta camara; que resolverá como melhor 
entender. 

O Sa. LINO CouTINHO :-Theoricamente fallando, 
os ministros, e todas as mais autoridades são res
ponsaveis desde que foíjurada a constituição. Mas 
pergunto: que praticará a caroara contra as in
fracçõesda constituição, commettidas á dous annos "! 
A constituição manda castigar os violadores: mas 
por que meios? Coro que penas? Como é que a ca
mara, e as justiças hão de proceder contra esses 
delinquentes? Não são precisos argumentos para se 
demonstrar, que pelas leis, que se vão fazer, elles 
não podem ser chamados a juizo por ta os delictos; 
portanto-insisto na minha opinião contra um inde
terminado exame, cujo resliltado; além doa incon
venientes 11onderados, não póde ·trazer utilidade 
alguma. ' 

O Sa. VERGUEIRO: Nós não tratamos de decretar 
accusa · · · . s ao e mUito 
differente, e vem a ser .-Se a Com missão de cons
tituição de.ve encarregar-se do exame determinado 
na constituição, art. l'i3.-Poréro não sei por que 
motivo se inculca que este exame só tem por 1im 
accusar os ministros, e •1ue portanto só póde ter 
lugar depois de feita a lei de responsabilidadP. : no 
que ha um manifesto engano. _ 

A commissão póde tirar dífferentes resultados 
deste exame, sem que seja a accusação : póde, por 
exemplo, apresentar um projecto de lei, para reme
diar algum abüso; e disto me parece que ella terá 
maior cuidado, por ser mais proveitoso evitar o 
crime, do que castiga-lo. Porém não adroittem alguns 
senhores esta consequencia, e já querem adivinhar 
o que a comroissão na de fazer; pretendendo desde 
agora prevenir embaraços, que só existem na ima
ginação, e que não cabem em bom raciocínio. Seja 
a proposta submettida á com missão: a· camara 
adoptará o que julgar conveniente, o rejeitará; o 
que não merecer a sua approvação. Porém pre
tender que se não examine, o que a constitmcão
manda examinar, é querer suspendel-a, ou violai-a. 

O Sa. TEIXEIRA DE Gouvlt\ : -E' preciso que a 
nação saiba qne a caroara dos deputados desap
prova certos procedimentos. (Apoiado /} Mas a cons
tituição do estado ••• (Não foi mais entendido). 

Julgando-se éoncluida a discus5ão, propõz o 
Sr. presidente á camara, se approvava a indicação 
do Sr. l\faia, e resolveu-se pela affirmativa; ficando 
por isso rejeitada a do Sr. Vasconcellos.- , 

Seguio-se a leitura do parecer da commissão de 
poderes, executada pelo seu relator o Sr. Teixeira 
de Gouvêa, sobre o diploma, que na sessão de 11 
deste mez apresentára o Sr. Costa Carvalho, para 

ser considerado como deputado pela provincia da 
Bahia. Era conc~bido nestes termos. 

<< A commissão de poderes examinou o diploma 
do Sr. deputaclo José da Costa Carvalho, pelo qual 
~os~ra ser ta_mbem nom,eado deputado pela pro
v~ncm da Ba~Ia: e CO !fiO_ e natural daquella provi n
eta, parece a comm1ssao que deve tomar assento 
nesta camara pela dita província; e que se commu
nique ao gov~rno, para expedir ordem á camara de 
S. Paulo, a fim de dar diploma· ao primeiro sup
plente .. Paço da camara dos deputados, 12 de Maio 
de 1826.- (Segu~m as assignaturas). ->> 

Depois de breves reflexões foi ai1provado; e logo 
o Sr. Cunha l\lattos pedindo a palavra, offereceu 
á camara, e leu os seguintes projectos de lei. ' 

Ú. PRI~IEIRO. 

« A- asserobléa geral legislativa do Imperio do 
Braz1l conhecendo a necessidade de se dar quanto 
a!ltes um regím~nto aos presidentes das provin
ctas: deereta : 

<< Art. 1.0 Os presidentes das províncias do Im
perio são administradores e executores dellas du-
rante a boa vontade do Imperador. · 

<< -Art. 2. o Antes de entrarem a servir farão 
preito, e homenagem pelo governo das suas pro
víncias nas mãos de Sua ?\lagestad~ o Imperador, 
conforme os usos, o costumes ate agora ob~er-
vados. . 

« Art. 3. o Em chegando ás suas províncias to
maráõ· posse da presidencía na igreja cathedral ou 
na matriz. da cidade ~' · ' e 

assistencia e todas as autoridades ecclesi~s-
ticas, civis e militares, do que se lavrará auto pat·a 
ser remêttido por cópia á secretaria d'estado dos 
negocios do lmperio, e ás camaras das cidades e 
villas de jurisdi~ção. 

<< Art. 4.0 As ordens. expendidas pelos presi
dentes a qualquer autoridade das províncias, serão 
concebidas nos termos seguintes - em nome de · 
Sua Magestade o Imperador-determina o presi-
dente da província á N. · 

'' Art. _5.0
• Sendo o objecto dos c~n~elhos geraes 

das provmcms, creados pela const1tmcão polilica 
do.Imperio, propôr, discutir e deliberâr sobre os 
negocios mais interessantes dellas, devem os presi
dentes pôr em effectiva observancia as decisões do 
governo executi \'O, expedidas sobre os · negocios 
propostos }!elos sobreditos conselhos geraes. 

<< Art. 6.0 Acontecendo porém, que durante o 
intervall.o da~ sessões ~e fa«;,a indispensavel applicar 
all?uma mtenn'!- p:ovtdencta sobre os '!-egocios pu
bhcos das pronnc1as, que competem aquelles con
selhos ; devem os presidentes exp'édir as ordens, 
que lhes parece.rem adequadas á natureza dos obje
ctos, que merecerem a sua consideracão, dando · 
parte de tudo ao governo executivo. • 

'' Art. 7.0 Os presidentes ficão autorisados a 
exercitar as seguintes attribuicões : 

<< I.a Prover interinamente "todos os empregos 
de justiça, que vagarem nas suas províncias, e não 
tem substituição, passando os competentes titulos 
em nome do Imperador, e sujeitando-os á irope- · 
rial confirmacão ; - _ 
· « 2.a Commandar os terços de ordenanças, fazer 

notas sobre· as propostas das camaras, e capitães
móres e capitães das companhias, e envia-las ao su
premo conselho militar, para serem· confirmadas; 

<< 3.• Proceder aos recrutamentos das _tropas da 
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L• e 2.a linha das províncias, á vista das requisi
ções dos commandantes das forças, nos limites do 
estado completo de todas as armas; 

<< 4. • Promover a construccão, manutencão, e 
abastecimento dos hospitaes niilitares, trens; arse
naes e depositos permanentes, os quaes ficão su
jeitos á sua inspeccão immediata; 

u 5.• Formar as·tabellas do censo, e estatíst-ica, 
que serão renovadas de cinco em cinco annos ; 

« G.• Presidir ás relações, onde as houver, ás 
juntas de justiça, juntB;s de expediente dos .nego
cios, que pertencem a mesa do desembargo do 
paco, e ás juntas da fazenda provincial; « 7.• Promover o estabelecimento, e bom re
paro das casas dt~ mizericordias, expostos, correc
ção, hospitaes, escolas publicas, ranchos ou alber
garias e estradas, assim como á construcção de 
pontes, e barcas ; 

cc 8.• Promover a navegação dos rios caudalosos, 
destruindo as cachoeiras, e entaipávas, que obstão 
á livre passagem das embarcações; -

cc 9.• Decidir os contnictos dejnrisdicção entre as 
autoridades; se o conffiicto de juri<Sdicção tiver 
lugar entre o presidente e outra autoridade, será 
decidido pela relação, onde a houver, ou á plu
ralidade de votos do conselho do governo ; 

ct 10.• .\!andar legalmentl! conhecer dos abusos 
de jurisdicção das autoridades principaes da pro
vincia, e remetter os autos com informacão sua ao 
governo executivo; • 

(I u.a Apresentar ao go,·erno a requisição, e o 
orcamento das despezas extraordinarias, para me

·lhÓramento das províncias, tendo em vista os ba
lancos da receita, e despeza das dh·ersas thesou
rarías e cofres dellas; 

<c 12.• Expedir ordens aos cominandantes das 
for , · · uu;ao as os re
gistros, em que se cobrão direitos nacionaes, guar
nição das aldêas dos índios civilisados, ou em pro
gresso de civilisação, e marcha de tropa da 1. a ou 
~.a linha, para restabelecer, ou conservar a tranqui
Jidade dos povos, e para auxiliar a qualquer dili
gencia, que for ner.essaria ; 

cc 13. • Commandar as forcas navaes estacionadas 
nos )::ortos das províncias, 'quando para isso não 
existir chefe nomeado pelo governo. 

« Art. 8. o Os presidentes terão um conselho 
composto: 

<c 1.0 Do prelado; na falta, ou ausencia deste, 
entrará o provisor, e na de ambos a dignidade mais 
graduada da Cathedral ou vigario de maior idade, 
que houver nas parochias das capitaes; 

« 2. o Do magistrado de maior graduação, .ou 
predicamento, que servir na província, e na falta, 
ou ausencia deste, o magistrado mais graduado da 
capital; · · 

<< 3.0 Do commandante das forças da provineia, 
e na ausencia deste, entrarâ qo conselho o official 
de maior patente da J.a ou 2.a linha, que existir na 
capital; 

cc 4. 0 De um negociante de grosso trato, eleito 
pelos }lomens bons do povo da capital, em camara 
geral; 

« 5.° Finalmente de um agricultor · de melhor 
nota, escolhido pelo mesmo modo, os quaes terão 
supplentes, que sirvão em seus lugares. 

« Art. 9. o Os cc.nselhos das presidenc.ias são pu
ramente consultivos ; e os presidentes não serão 
obrigados a. coníormar·se com as suas deliberações; 

ficando portanto responsaveis por todos os actos 
de sua adminístracão. 

<< Art. 10. Os éonselhos unir-se-hão nas casas 
dos presidentes das províncias nas segundas e quin
tas-feiras ; e extraordinariamente, quando para 
isso forem convocados, e serão presididos pelos 
mesmos presidentes. 

cc Art. 1l.JJm dos membros dos conselhos es
colhido á plu1á.ridade de votos dos conselhos servirá 
de secretario dos mesmos conselhos, e escreverá 
as actas dos seus trabalhos. 

c< Art. 12. Os conselheiros das províncias não 
vencerão ordenado, ou emolumentos alguns pelos 
seus serviços nos conselhos, mas os negociantes, e 
os agricultores terão muito direito a contemplação 
do governo executivo. 

cc Art. 13. Os conselhos são obrigados a propôr 
aos presidentes todas as medidas, que promovão a 
felicidade dos povos ; e quando os conselhos enten
derem que os presidentes procedem com irregula
ridade, devem faze-lo patente ao governo execu
tivo, com as cópias das actas lavradas, e das vo
tacões. 

~~ · Art. 14. Os conselhos ficão responsaveis ao 
governo e á nação pela falta de zelo, e interesse, 
que devem tomar a bem dos habitantes das suas 
províncias, e da Gloria, e prosperidade do Imperio. 

c< Art. 15. Os presidentes terão um secretario, 
e os officiaes . de secretaria, que forem absoluta
mente indispensaveis, os quaes venceráõ os orde-
nados, que agora percebem. . 

c• Art. 16. Os presidentes receberáõ o tratamento 
de excellencia, durante os seus exercícios, e terão 
as continencias militares, que se fazião aos antigos 
governadores e capitães generaes: i ua . -

· · os conse hos, ' quando 
estiverem reunidos. 

11 Art. 17. Não podem os presidentes: 
<I L o Suspender os magistrados, e os comman

dantes das forcas, sem ordem expressa do governo; 
11 2. o Envolver-se na administração da justiça, 

tanto nas causas crimes, como nas ciyeis; 
~ 3.0 Envolver-se na disciplina, governo econo

mico e interior dos corpos da 1.8 e 2.a linha, ad
ministração do.s hospitaes interinos, e ambulancias 
de campanha, hospitaes regimentaes estabelecidos 
nos recintos dos quarteis dos regimentos, bata
lhões, companhias, fortalezas e praças de guerra, 
trens, depositas, commissariados e pagadorias de 
campanha e em todos · os outros negocios da com
petencia dos commandantes das forcas, segundo 
fôr estabelecido no regulamento, que 'para elles se 
ha de organisar. 

« Art. 18. Os presidentes das províncias do Im-
perio venceráõ os ordenados seguintes: · 
J.o Os da Bahia e cisplatina por anno 6:40ÕSOOO 
2. o O de Pernambuco. . . • • • • • • • • • • . 6:400SOOO 
3.0 Os dos Pará, Maranhão, S. Paulo, 

Minas-Geraes e Mato-Grosso • • • • • • 5:600$000 
4. o Os- do Rio-Grande de S. Pedro do 

Sul e Goyaz por anno • • . • • • • • • • • . 5:2008000 
5.0 O de Santa-Catharina........... _ 4:0008000 
6.0 Os de Piauby, Ceará, Rio-Grande 

do Norte, Parahyba, Alagôas, Ser-
gipe d'el-roi e Espírito-Santo..... 3:2008000 
« Revertendo a beneficio da fazenda publica toda 

e qualquer qualidade de emolumentos, propinas, ou 
Tencimentos, que lhes competião, ou bajão .perce
cebido os seus antecessores. 
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tt Art. 19. O presidente da província de l\[ato-! cc Art. 10. Os commandanles das auarnicões dos 

Grosso receberá, quando íôr nomeado, 1:600$ para ' regislos arre~adaráõ os direitos de entradas e 
.oas despezas do seu transporte; os. do Pará, Mura- sabidas, conforme as tabellas existentes, e passaráõ 
nhão e Goyaz, 1:0008; os da Bahta, Pernambuco, aos desvachantes as guias que forem necessarias. 
S. Paulo, Cisplatina e· M~n<1;5~era~s bOOS; os pre- cc. Art. 11 . .Os olliciaes aclualmente empregados 
sidentes das outras provmetas terao 6008. e tanto na JUnta da fazenda, que se achão em circumstan
estes como aquelles venceráõ sómente a metade cias de continuarem a servir, ficaráõ occupando os 
dos seus ordenados, desde os dias, em que sahirem novos empregos co 11 o vencimento dos ordenados 
do Rio de Janeiro, até aos das suas entradas nas que dantes percebião, ou com os que agora se ar: 

· capitaes das províncias, que vão adniinis~rar. b~trão, no caso d~ serem ma.iore~. Aquelles que 
c< Art. 20. Acontecendo fallecer o presidente da nao puderem contmuar a servir por impedimentos 

provincia, entrará a servir em seu lugar o conse- physicos, serão aposentados com os vencimentos 
lheiro do governo, que reunir maior numero de correspondentes ao tempo dos seus servicos; e os 
votos dos vogaes do mesmo conselho, esta votação que excederem á nova organisação, devem ficar 
será ft:ita no palacio do g<'ferno, em presença da addidos ao estabelecimento e com os ordenados 
camara e de todas as autoridades ecclesiasticas, que dantes desfructavào. 
civis, e míHares; e o eleito vencerá Q ordenado, « Art. 12. Os ollic1aes da casa da íundicão e os 
que compete ao proprietario na fórma do art. 18. fieis dos registos, serão addidos á provedÓria com 

t< Art. 21. Ficão revogadas todas as leis e ordens os seus aetuaes vencimentos no caso de se acha-
em contrario. rAm nos termos de continuarem a servir, ou serão 

cc Paco da camara dos deputados, 17 de l\'Iaio de aposentado~ convenienteme!lte se pelas suas idades, 
1826. _:o deputado Cttnha .li attos. 11 !lu out.ras c1rcumstanC1as na o puderem ser empre-

' gados. 
<t SEGUNDo. « Arl. 13. Os omciaes da mesa da provedoria 

t< A assembléa geral legislativa do Imperio do farão sessões nas quartas~feiras e sabbados, com 
Brazil, attendendo a que adecadencia das rendas pu- assistencia do pres•dente da província. 
blicas da província de Goyaz, torna desnecessaria << Art. 14. A jurisdiccão voluntaria no expe
a conservação de um grande numero de empre- tliente da administracào da fazenda pertencerá ao 
gados em diversos ramos da administração deltas: presidente, ouvidos Ós oiUc1aes da mesa; e a con-
decrela: tenciosa compele privativamente ao provedor. 

« Art .. l.° Fica extincta, e abolida a junta da fa- « Art. 15. O presidente ouvindo os olficiaes da 
zenda publica da província de Goyaz. mesa, e a qualquer outl'a pessoa idonea, proporá 

c< Art. 2." Fica igualmente extíncta a casa da ao governo pelo lhesouro publico as bases de um 
fundicão da mesma província. regimento para a adminis · · 

tt Ârt. 3.° Ficão tam · , e ~erem apresentadas com notas á as-
1e1s os regtstos. sembléa geral legislativa do i111perio. · 

<C Art. 4.0 Em lugar'âa junta da faz\~nda crear- t< Art. 16. Tambem proporá ao governo, ou-
sc-ha uma provedoria composta de um provedor, que vindo a mesa da provedoria, os officiaes, que devem 
será sempre o'ouvidor geral da camara de !ioyaz ; ser aposentados, e as quunlias, que hão de per
um escrivão, um thesoureiro, que sirva de almoxa- ceber, <'onforme o tempo e qualidade dos servicos 
rife e pagado~7 e um procurador da fazenda. que tem prestado. · 

« Art. 5.0 -Haverâ nesta provedoria um primeiro t< At·t. 17. Pelo mesmo modo apresentará ao 
escripturario, que sirva de contador, um segundo governo a proposta dos oificiaes que hão de ficar 

-escripturario, que sirva de escrivão da matricula da servindo na mesa da provedoria e ~uas dependeu
gente de guerra, um amanuense, dois praticantes, cias, assim como os que servião nas extinctas re
e um porteiro, que sirva dl:l continuo, e guarda-li- partições, e hão de ser addidos á contadoria. Outro 
vros da provedoria. tanto se deve .entender a respeito dos empregados, 

« Art. 6. o Haverei na provincia um ourives, habil que para o futuro· houverem de 5\)r providos nos 
fundido r e ensaiador de ouro, que tenha conheci- lugares que ficarem vagos. . 
menta de brilhantes e outras pedras preciosa!!. ,: c< Art. 18. Crear-se-ha um contador ambulante, 

« Art. 7;o O provedor da fazenda receberá uma para liquidar impreterivelmente todos os annos as 
gratificacão annual de 5008 addicionnes ao seu ven- contas dos adminislra(lores e agentes da fazenda 
cimento ·de ouvidor. O escrivão e thesonreiro; 800$ publica das villas e arraiaes, e registos da comarca 
cada um: o procurador da fazenda 500$ addicío- de S. iJoão das Duas Barras. · . 
naes ao vencimento de juiz de fóra da cidade de 
Goyaz. o lO escripturario 6408. o 20 escripturario (( Art. 19. o contador ambulante vencerá 80$000 
400$. 0 amanuense 3008. Os praticantes 2008 cada mensaes, e ser-lhe-hão fornecidas duas cavalga· 
um; e 0 porteiro 300$, ficando todos elles sem di- duras de montada, e outras tantas bestas de baga.
reito ás propinas, emolumentos, custas, ou outras gem emquanto estiver empregado. 
quaesquer vantangens por está repartição ; as << Art. 20. O presidente não poderá accrescentar, 
quaes devem ser arrecadadas a beneficio da fazenda diminuir, suspender, nem arbitrar ordenados, aju
nacional. O fundidor ensaiador vencerá as sommas das de custo, gratificações, ou qualquer outra van
correspondent~s aos seus dias de trabalho. tagem a empregados, ou agentes · publicas e a pes-

« Ai:t. 8.0 O thesoureiro da provedoria fica abri- soas particulares, sem ordem expressa do governo 
gado á arrecadação do metal, que se apresentar executivo; assim como não poderá suspender · 
para ser fundido, e quintado; e o 1° escripturario officiaes da mesa e outros da contadoria sem culpa 
para os lançamentos ~as enlradal! e sabidas d.os formada. · · 
metaes e pedras preciosas, que se manifestarem. - « Art. 21. Quando estivêr vago o lugar de juiz 

« .Ait. 9. o O 2° escripturario fica encarregado de fóra procq.rador da fazenda; nomeará o presi-
do expediente dos corrf;lios internos e externos. dente um habil advogado para servir neste lugar da 

. ·19 . 
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mesa com a mesma gratificação, que percebia o 
proc~rador proprietario. 

« Art. 22. O presidente não poderá accrescen
tar uem diminuir e ainda menos estabelecer con
tribuicões publicas; abrir e1i1prestimos que excedão 
a · 4:0ÔOS, conceder moratorias, compensações a 
terceiras pessoas, franquiar ou vedar portos nos 
rios, estabelecer registos· e comprar ou vender pre-

escriptas~ daqui em diante a taxa legal de juros não 
estipulados seja de 6 o 1 o em cada anno. Deus guarde 
a V. Ex. Paço do senado, em l'i de Maio de 1826.-. 
l"isconde de Barbace1Ht.-Sr. Manoel José de Souza 
França. » -Ficou a camara inteirada. 

dios sem ordem expressa do gov:erno. . 
« Art. 23. As correspondenctas da provedoria 

com o governo executivo fazer-se-hão pelo inter-
medio do pre>:ipente. . . 
• c< Art. 24. As nomeações de adnlJOistradores e 
a"'entes da fazenda provincial d.a cidade, villas e 
a~raiaes, serão passadas pelos presidentes em nome 
de Sua :)lagestade Imperial. . . 

cc Art. 25. Ficão revogadas todas as leis, regi
mentos, provisões e ordem em contrario. 

cc Paco da camara dos deputados, em 1'7 de .Maio 
de 1826:-o deputado, Cunha illattos. » 

Sendo enviados á mesa, e lidos pelo Sr. secre
tario Souza Franca, ficárão reservados para se-
gunda leitura. • 

O mesmo Sr. secretario depois de breve pream
bulo leu a seguinte 

« INDICAÇÃO 

cc Proponho que a camara _n~e antot:ise par_a offi
ciar ao governo pela re_partiçao dos negoc~os da 
fazenda afim de se providenCiar com urgencia res
peito á' impressão do expediente da camara, que 
aepende de ser impresso, como são projectos ~e lei, 
re,.imen to interno e actas da camara, etc. Rw, 17 
de

0
1\laio de 1826.-Fraflça .. 11 

Foi apoiada e logo approva~a. 
, • 0 ra 

ordem do dia seguinte: 1°, a leilura dos pareceres 
das commissões; 2°, a leitura de projectos e indica
cões, e levantou a sessão ás 2 horas da tarde.
ÍJJanoel José de Souza França, secretario. -Fran-
cisco Gomes de Campos, a redigio. 

Sessão em •8~de llalo de •8~6 

PRESIDENCI.\ DO SR. PEREIRA D.\ NOBREGA 
Reunidos os Srs. deputados ás 10 horas da manhã, 

procedeu-se á chamada, e se achárão presentes 59, 
faltando com causa os Srs. Pizarro, Cunha Barbosa 
e Pinto do Lago. 

O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida 
a acta da antecedente pelo Sr. Ledo, foi approvada. 

O Sn. SouzA FRANC.\ leu o seguinte officio do 
secretario do senado : • 

« OFFiclO 

<< lllm. e Exm. Sr.-Tendo resolvido o senado, 
que se participasse á camara dos deputados, para 
seu conhecimento, a materia de todos os projectos 
de lei que n~lle f~ssem _'(>ropostos, por ess_e motivo 

·tenho a com:mumcar a V. Ex., que se achao nessas 
circumstancias os quatro seguintes: dous sobre as 
qualidades necessarias para se obter carta de natu
ralisacão ;. outro declarando o art. 6° da constituicão 
do imperio, e outro finalmente sobre a livre estij)U
lação dos jur.os ou premios em quaesquer capitaes 
de emprestiii:los, e para que "Da falta de convenções 

O Sn. :\IARCOS ANTONIO DE SouzA: -Sr. presi
dente, não sei se poderei dizer alguma cousa sobre 
este officio do senado ou .se devo esperar pelo pa
recer das commissões ácerca da indicação do Sr. Lmo 
Coutinho relativa a objecto identico. 

O Su. CosTA ÁGULI.R: - O parecer das commis
sões se está assignando e não tardará a vir .. 

O Sn. M.\Rcos ANTONIO DE SouzA:- Então fal
larei quando vier o parecer. 

A este tempo declarou o Sr. presidente, que se 
passava á ordem do dia, e o Sr. l\laia levantando-se 
leu o seguinte 

c< PARECER 
« As commissões reunidas da constituicão e re

gimento interno, ponderando sobre a indicacão do 
Sr. Li no Coutinho, em que propõe se estabeleça 
entre esta camara e a dos senadores, por meio dos 
seus secretarias, uma correspondencia que c<1nsista 
na remessa dia ria de um quadro,. em que se declare 
a ordem do dia, os prôjectos de lei apresentados e 
as ind1caçõ'es offerecidas em uma e outra mesa; é 
de parecer: 

<< Que para obstar aos inconvenientes, que pre
tendeu prevenir o illustre deputado, bastará que 
desta camara, por meio do 1 o secretario, se remetta 
á dos senadores o indicado quadro com a ordem do 
dia; que os projectos de lei sómente se remettão 
depois que se tiverem mandado imprimir para · en
trarem em discussão, enviando-se tantos excm I -

, s sena ores, e que as indica-
ções se enviem aquellas que a camara julgar 
conveniente, por meio de votação.,.. sem precedencia 
de discussão. Paço da camara dos deputados, 18 
de l\laio de 1826.-:-José Antonio da Silva J.l/aia.
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.-Nico
láo Pereira de Campos Vergueiro.-Bernardo Pe
reira de Vascottcellos.-José Lino Coutinho.-Lucio 
Soares Teixei1·a de Gouvêa. JJ 

Abrio a discussão. 

O 'SR. CLÉ)IENTE PEREIRA:- Sr. presidente, eu 
desejo saber antes de entrar no merecimento da 
indicação, quaes são os effeitos da remessa dos pro
jectos de lei desta camara ã do senado, e vice-versa; 
se é só para uma camara ser informada dos traba
lhos da outra, convenho na indicação ; mas se esta 
tem por fim, como pàrece, inhibir t:ma camara de 
admittir um projecto, logo que lhe consta que a 
outra tomoU: em consideração outro projecto sobre 
o mesmo objecto, então quero oppor-me á indi· 
cação. ,. 

O SR. SovZA FRANÇA.:-A questão vai versar só
mente sobre o parecer das commissões. (Leu.) Elle 
é muito simples e não tem lugar a discussão sobre 
a indicação, como quér o illustre deputado. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: -Sr. presidente, visto 
que se não satisfaz ã minha duvida. digo, que a 
indicacão tem em vista: produzir os mesmos efTeitos, 
que eu deséjo se não sigão, porque o seu fim, como 
ella diz, é para evitar, que se não apresentem ao 
mesmo tempo dous trabalhos sobre um objecto ern 
ambas as camaras, e isto vale o mesmo que cfu:er, 
que a camara, que primeiro tomar um projecto ern 
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consideração, fica tendo a iniciativa, e a outra pri
vada do direito de admittir outro projecto sobre o 
mesmo objecto. 

Os sentimentos exprimidos na indicação, Sr. )Ire
sidente, são muito justos, e sem duvida os de toda 
esta camara, porque estou bem convencido de que 
todos os seus membros desejão o adiantamento dos 
trabalhos e a mais perfeita íntelligencia com o 
senado; mas os meios ·propostos para obter estes 
fins não me podem agradar, porque alterão a ordem 
da proposição e discussão das leis estabelecidas no 
cap. 4° da constituição. 

Segundo este capitulo, art. 52 (lett), a iniciativa 
das leis compete a' ambas as camaras, e só se con
sidera preventa desde o momento em que um pro
jecto é enviado a uma camara pela ontra, que o 
adoptou, como muito bem se deduz dos arts. 57, 
58,59 e 60. 

. Creio que nestes princípios não póde haver . du:. 
vtda. Mas segundo as Yistas da indicacão, a inicia
tiva vem a ficar preventa desde Q momento em que 
uma camara 'aceita um projecto para o discutir. 
Logo a iõdicacão fàz uma notavel alt.eracão na cons
tituição, coarêtando ás camaras o direito de sua
iniciativa, qu..e a mesma constituicão lhes dá mais 
ampla alteração que se não póde lazer, se não por 
via de uma lei, depois de quatro annos, com as for
malidades que a constituição determina nos arts. 174 
a 178, e por estes fundamentos me opponho á in
dicação. 

N~o pódc merecer consideração a razão de eco
nomia de tempo, que parece ter dado motivo á 
mesm~ indicação, porque nenhuma perda de tempo 
se dara, quando aconteça_. que amhas as camaras 

o unico resullado nesle caso será, que a camara: 
que primeiro approvar o seu projecto, o enviará á 
outra e esta ver-se-ha sim obrigada a abandonar o 
seu, mas será ma\s prompta em appmvar, emendar, 
ou rejeitar aquelle, visto que está senhora da ma
teria pela ter discutido. · Logo o bem, que a indi
cação tem em vista, é de nenhuma ou pequena 
monta. Mas eu não só desconheço esse bem, (que 
isso fora o menos) prevejo consequencias bem fu
nestas, que podem resultar. 

Se a indicação se admitte no sentido em que en 
a considero. privaremos a nação, das vantagens de 
um ou muitos projeclos, que se podem apresentar, 
talvez mais bem concebidos, e se esta camara não 
prohibe aos seus membros a apresentacão de mui
tos projectos sobre o mesmo objecto, como, porque 
ou para que ha de ella inhibir que elles se offere
ção sobre objectos admittidos á discussão no senado? 
Se a indicação se approva, póde' vir a acontecer, 
que uma camara que tiver interesse em que não 
passe tal ou tal lei, t~mará a iniciativa c depois on 
addiará o negocio ou proporá por tal modo, que não 
possa passar na outra camara: . quid · juris neste 
caso't · 

O projecto ficará addiado ou emendado na outra 
camara, mas nunca .. verá a luz do dia, e a nação 
fi_cará P!ivada de providencia~. talvez bem necessa
rlas .. Nao tomemos, Sr. pres1d~nte, não t'Jmemos 
med1da, ~e que nos possamos vir a arrepender, não 
nos alll:!-cm~mos com theorias, que parecem de bella 
~onveme~Cla, mas que JIOdem offerecer gravíssimos 
mconvementes na prattca; não alteremos em nada 
a marcha da nossa communicacão com o senado 
marcada na constituição; se sahirmos della, ba de 

--
custay-nos muito. tornar a en_trar nella, porque um 
erro e sempre origem de mUitos erros. 

Façamos bons projectos de leis, e enviemo-los ao .. 
senado; examinemos com sizuda madureza appro
vem_os, emendemos ou rejeitemos, os que ~ste nos 
env~ar. e elle que faça outro tanto aos nossos. Eis 
aqui tudo quanto ha a fazer, tudo o mais são inno
vações no systema da conslituição, e forcadas ·in
terpetrações, e cumpre; Sr. presidente, nada inno
var por ora na constituição, e cumpre tambem que 
se estabeleça em principio, que esta deve sempre e 
em todos os casos ser entendida littcralmente e 
e~quanto est~ p~i~cipio não passar,. tanto a les
pelto da constltmçao, como de todas as leis, sempre 
a sua execução ha de ser. arbitraria e viciosa. • 

De tudo concluo, que a indicação não deve pas
sar, mas se se assentar qne passe, então enviarei á 
mesa uma outra indicação para se tratar prE-limi
narmente. se a medida proposta importa o mesmo 
que a alteração de um artigo constitucional. 

O SR. Soou FnANÇ.\ : -0 illustre deputado fal
l~u fó~a da ordem. A materia da indicação já .foi 
d1scnt1da; agora trata-se unicamente do parecer das 
c~m~iss?es. Fallando pois na ordem, entendo, que 
nao e mtster mandar-se ao senado o quadro da 
ordem do dia, nem t.odas as indicacões. Alli já se 
tomou a deliberação, que consta· do officio, que 
acabei de lêr e não se vê, que se resolvesse mandar 
a ordem do dia. 

Não percamos por carta de mais, se o senado não 
julgou conveniente mandar-nos à sua ordem do 
dia, para que havemos nós de lhe mandar a nossa, 
o que de mais a mais eu julgo desnecessario'? Farei 
portanto uma emenda ao parecer das commissões. 

O illuslre de ut · 
<I Qué se remettão os projectos de lei sómente 

conforme in di cão as commissões, e não o quadro d~ 
ordem do dia, nem as indicações, salvo quando a 
camara especi~Imente o. determinar.»- Foi apoiada 
e entrou em discus~ão Jlmtameflte com o parecer. 

O Sn. LINO CouTI:mo:- Sr. presidente, esta in
dicação foi proposta no primeiro dia, que eu me 
apre~entei nesta camara, nds tivemos a primeira 
lembrança. O senado depois desta indicação prati
cou uma cousa semelhante, e por isso ambas as 
casas pa~ecem estar conco_rdes sobre a medida pro- . 
posta. Nmguem póde duvidar, que por este meio 
não pe~demos o tempo, que nos é tão precioso, 
ad!D1ttmdo ~o mesmo tempo um mesmo projecto, 
pms_que assim acontecendo desperdiçaremos o que 
devemos. e o que podemos poupar. 

Nós não temos muito tempo de trabalho, só temos 
quatro mezes, e por isso devemos economisar e fa
zermos o que nos .. couber no possível, mediando 
esta mesma economia. O illustre membro, que 
acabou de fallar, disse, que esta medida por mim 
lembrada, era contra a constituiç.'"to: eu convido ao 
honrado membro, que mostre no que ella vai de 
frente á constituição ; . porque ao meu ver não acho 
cousa alguma contraria a ella. . . 

A medida assim indicada não traz inconveniente 
algum, qna1_1do b.em pelo cont~ario. facultà e dirige 
com economia os. trabalhos legtslallvos ; e por isso 
deve passar a indicação no entretanto, que con
cord? em se ma~dar unicamente o projecto de lei, 
depois de s~rem unpressos, porque em ultimo re
sul~ado vejo não ser precisa a remessa das indi
caçoes. 

O Sn. CLE:UEXTE PEREIRA : - Se o illustre depu-
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tado tivesse presentes os arts. 52, 57, 58, 59 e 60 O Sa. CosTA AGUUR:-Sr. presidente. Não posso' 
da constituiçi10, conheceria, que a sua indi<.'a<_:ão é entender, como semelhante questão, a meu ver; 
contra a constitui cão; porque sendo por estes ar- tão simples, tenha levado tanto tempo e estejão a 
tigos commum a ambas as camaras a iniciativa das esté respeito tão discordes os honrados preopi
leis e ficando esta só preventa desde o momento, nantes, que me precederão. Parece-me que se 
em qnc uma camara envia á outra qualquer pro- podia conciliar tudo, estabelecendo esta camara em 
jecto, que adoptasse; pela indicação fica a iniciatiYa regra, que se mandassem só os projectos de lei, e" 
prev-enta desde o momento, em que uma camara estes depois ue impressos; porque antes plor ma
julga um projecto digno de consideração, ficando neira alguma devem ser remettidos, por isso que 
assim a ontra inhibida antes de tempo lie admittir podem ser desprezados e seria neste caso mui sin
outro pr~iecto sobre o mesmo objecto, comu já guiar, que ficasse na camara do senado a integra 
mostrei. E como não se concorda comigo, eu vou de um projecto, que pela sua materia tinha sido 
mandar uma indicarão á mesa, porque quero saber reprovado. 
se esta camara fica com o direito d1~ adnHtír os Nestes termos é claro que só depois de impressos 
projectos dos !'eus membros no caso de haver outros devem ser rcmettidos, por isso que não vão para a 
apresentados no senado sobre o mesmo objt>cto : impr1~ssão, senão por terem sido julgados dignos, e 
porque, a não ser assim, não posso convir na indi- depois dP haver-s1~ procedido á eompetente votação 
cação. acerca de sua utilidade ou conveniencia. Não me 

O Sn. YEltGUEIRO: - Acho, que não ha incon- opporei, que Yào tambem as indicaÇões, mas não 
ven i ente algum em communicamws <~.o senáclo os em geral todas e quaesquer indicações, e só sim 
objr~ctos dus nossos trabalhos, nem vejo que com aquellas, que possão conter qualquer medida legis
isto fiquemos privados da iniciat;va. \alia mais fa- latira ou deliberação, que deva passar por ambas 
zemo~. que manifestarmos o de que nos occupamos: as camaras. Além de que não concedamos mais do 
o 5enado fará o que entendl'r; assim comu esta que se nos concede; e a este respeito eu serei 
camara procederá da maneira que lhe parecer sempre mui restricto. 
conuu~'cnte aos interesses da nacúo. Não entendo (luanto a ir a ordem do dia, não sei para que seja 
que ha;:rc ir os projectos; pó de· havPr uma ;ndi- mais esta formalidade, nem o que ,.á fazer a não 
caçüo dt• tal natltreza, que a camara julgue mterr.s- set· para carregar com mais este trabalho 0 Sr. se
sante eommunica-la ao senado, e então neste caso cretario desta camara : accresce ao ponderado, que 
extraordinario deve tambem tr essa indicação. não dcnmdo vir do senado para esta camara, senão 

O Sn. Lr:\"o CouTIXHO : -Quando eu digo; que os projectos de lei, e aquelles ncgocios, que im
se mande um mappa diario dos trabalhos, quero portem medidas leg1slati,,as, P tanto mais desneces
dizer daquillo, que se offerece para ulterior dis- :;ario saber-se, qual " ordem do dia, quanto só nos 
cussào, afim do senado Yir no conhecimf'nto do que referidos r.asos de projectos de lei. ou de outra qual
já se af'ha proposto nesta camara, para não propor quer medida legislativa, é que importa cúm mais 
a mesma cou~a ; e não pretendo· ~om isto, que sr. especialidade saber-se a 
dê conta de tudo ue se · · ~, .• - , s as camaras, e isto ronhece-se então pelos 

r a, e nem 1sto e querer tirar a in'ciativa do senado, pr -jpctos apresentados aqui pelo sonado, ou pela 
e nem querrr, que o senado tire a nossa ; e emquanto sua participação em officio do seu I o secrel:!lrio, em 
a isso púde ficar socegado o honrado deputado, pois que venhão in:::erlos os pareceres, ou propostas, que 
que se não vai bulir com a constituição. devem ser tam!Jem submeti idos á decisão desta 

O Sn.. CLE~IENTE PEREIRA :-Sr. pres:dente, como camara; sem que daqui por fôrma alguma se possa 
agora se me concede, que o fim da indicacão é nni- inferiroprincipio, que se tem avançado, de que isto 
camente, para que o senado tenha um conf1ecimento vai atacar a iniciativa, que pela constituição com
certo dos nossos trabalhos, eu convenho nisso, se pete a cada um do~ membros desta camara, pois 
bem que o contrario se deprehenda palpavelmeute que pela apresentacão de uma medida qualquer Ie
da expressão da mesma indicação. E nisto sou cohc- gislativa por alguma das camaras, não fica nenhum 
rente; po~que toda a _minha opposição foi fundada Sr. deputado privado de apresentar tambem sobre 
neste sentido : mas deu:ando esta questão, uma vez o mesmo objecto um outro projecto, que afinal 
que a iniciativa desta camara não fica prejudicada será, ou não preferido, ou passará, ou não passa-rá, 
com admissão da medida proposta na indicação, já conforme a sua materia, ou o arranjo e elaboracão 
me não opponho a ella, e retiro a minha emenda, de cada um dos seus artigos, etc. • 
se me dão licença. Resumindo pois as minhas idéas, voto, que sejão 

O SR. AurEID . .\ E ALBUQUERQUE : - Eu não per.,- sómente remetlidos para o s_enado os projectos de 
cebo e não vejo, que esta camara possa prohibir aos lei, e que succedendo, que estes não passem da l• 
deputados o fazerem aquillo, que é de sua obri- á 2• discussão, ou desta á 3•, se dê disto mesmo 
gação. A participação do senado não pó de privar-nos parte ao seuado: e quanto ás indicações, voto 
de fazermos o que entendermos, assim como a com_.. tambem,· que só sejão remettidas aquellas, que im
municação dos trabalhos desta camara não póde portarem medidas legislativas, e que devão ser sub
embaraçar as operações do senado. Portanto estou mettidas á decisão de ambas as camaras. 
persuadido que esta mutua correspondencia não 
póde obstàr a que cada um dos Srs. depulados 
proponha o que quizer. Esta é a minl1a opinião. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA : - Eu já disse, que 
l'etirava a IJlinha indicação, e isso é ,admissivel. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQU"ERQUE : - E' querer 
gastar o tempo, que nos é tão precioso para outras 
co usas. 

O SR. VAsco:o.cELLos:-Eu não posso admittir a 
emenda do Sr. França, porque a indica~o do 
Sr. Lino Coutinho tem por fun, que não se discuta 
nesta camara o mesmo, que se discute no senado; 
voto portanto, que se mande a ordem do dia, para 
não se gastar tempo inutilmP.nte. . 

o Sa. CosTA AGUIAR : - Eu torno a insistir. no 
que já disse, e que unicamente se mandem os.pro-
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jectos e as indicações; na fórma do que já pon- ~ ar~. 172 da C?nstituição (léu) lhe . impõe a 
i:lerei. obr1gaçao de apre.sentar um balanço e orçamento 

O Sn. Ln~o CouTJNno:-Eu fui membro da com.,. que devem servir de,base ás medidas Jegi!llativas: 
missão, e assignei o:parecer, além de serautor da que cu111pre tomar acerca 1das finanças. Não digo 
indicação; mas • assim mesmo não · duvitlo, . que se por ora, que o ministro tenha faltado ao seu· dever· 
omitta a ordem do ·dia, e se remettão só mente os consta-me que elle pede informações para organizaf 
projectos e que isto seja commum a ambas as ca- o seu relatorio. Na falta porém delle, como havemos 
Jllaras. de tratar desta indicação? 

O Sn. VAscONCELLOS:~ Deve mandar-se a ordem Sou de parecer, que fique esperada, até que 
do dia: póde acontecer, qüenesta camara se assigne nos venhão as necessarias informações mandan~ 
para discussão o mesmo projeclo de lei, que no se- do-se entretanto para a commissão da fazenda, 
nado Se esteja discutipdo .e vice-versa., e lStO (! sem 0 Sn: llEzENDE : - 0 ministro · da fazenda tem 
duvida perder tempo. dado todos os passos ·para apresentar a conta do 

O SR. Cnuz FERREIRA: - Apoio o que diz o estado de sua repartição; no thesouro trabalha-s~ 
Sr. França~ 11 que vai fazer alli a ordem do dia? >1 até de tarde i por isso acho, que poresres quinze dias 
(o illust1·e deputado . p1·odttzio sobre este objeclo 0 ~pre~entará, pois sabo muito bem, qual é a sna 
exe•mplos da França, que o tacMgrapho mio púde obngaçao c não se tr.m. poupado a trahalho 

h ) algum. 
apan La.,·. ·' . Declarandõ-se sufficientemente discut.ida a ur-
. o Sn. VERGUEÍno:- Eu convenho, que se re- gencia, o Sr. presidente poz <Í votacão, c nilo foi 
mettão os projectos, e que façamos saber ao senado arprovada, ficando por isso a indicac;:ão.para segunda 
aquelles, que forem rejeitados na 1• ou 2• discussão, leitura. · 
e neste sentido offereço um additamento ao pa-recer. , O Sn. Jlona PEnEII\A: - Sr. presidente. Acha-

O nobre orador mandou á mesrt 0 seu addita- mo-nos n~ste a~gusto l'ccinto escolhidos pela nação 
mentodo theor seguinte:-:<< Proponho, que quando para prov.tdcnclllrmos e darmos o-remedio, de que 
um projecto for rejeitado . em alguma . das discus• se neceSsita, segundo os casos occorrentes, a todos 
sões, se participe ao senado a rejeição.- Jlm·gueiro. ,, os males, C[Ue clla soffre; . provermos, quanto 

Foi apoiada e entrou tambem em discussão. estiver da. nossa part~, á felicidad~ geral da nação, 
e ern parllCular ncudmdo e remed1ando aos incon

O • Sn. PRESIDI>NTE perguntou, se a ma teria estava venientes, q':le .obstão .á prosperidade e augmento 
sufficientetf!pnte discutida e vencendo-se pela affir- de .cada provmcta, que espera de. nós aquelles bcne
mativa, poz á votação o parecer tal qual~ não-pass(\U. fi elOs, e melhoramentos, de que são susceptiveis as 

Propoz a emenda suppressiva do Sr. secretario suas localidades e circu_mstancias·peculiarcs ·, uma 
França, e foi approvada. . . . · d · · d · · l'_ropoz finalmente o ad_ ditamento do Sr. Ver~'u_ eiro: pots. as provl,nctas o _ImJlerlo, que se acha no . maior 

f d o abal.lmento, e a rovm e Goyaz, que não nos 
~t~a~m~b~c:m;.~l~)i~ap~p~r~o~v~a~o~-~Ã· :-::-::;:::=::-:~~=-=· ::-::-~~~~er~emc~er'(-fimf<emn~o~sá:atüt;en~ça~-~o nas providencias que se 

n. . t\t;:slbENTE :-Se ha alguns senhores, que houverem de tomar, attentas as suas necessidades, 
tenhã.o pareceres de com missões para apresentar, do que aquellas, que igualmente necessitão. Seu 
podem faze-lo. estado de população tem-se diminuído, o que bem 

Não havendo pareceres, o· Sr. Gabriel Getulio comprova o pequeno numero dos seus deputados; a 
pedio a palavra para lf:r a seguinte indicação : junta .. d~ .... faz~n. da publica, com poucos 1·endimen~os 

«Proponho, que, na fórma dos arts.l07, 108 e 10\J para sat1sfaçao dos empregados de _toda a províncw, 
da constituição, se trate de assignar a dotação a Suas dá occasii10 a uma grande divida annual, que tem 
Magesladeslmperiaes, e osaliment.os a seus augustos sido . irremediavel, apezar dos cnergicos esforços do 
filhos. Paço . da camara dos deputados, 18 de Maio governo, que tem acudido a muitas das suas pro
de 1826. - O deputado, Gabriel Getttlio 111 onleú·o cisôes; pois montando as suas rendas de 18 a 20 
de 

1
11 endonça. )) contos de réis, não chogão a pagar todos os empre-

R 
. gados, que absorrem 50 a 52 contos ; havendo por 

equerida a urgencia, foi apoiada, e entrando isso um deficit de 30 a 32 contos: além de que o seu 
em discussão: disse commercio com as outras províncias do imperio ó 

O Stt. VER<:UEIRO: -Parece-me, que não tem de ~iio pouca monta, que o numerario tem dcsappa
lugar a u:rgencia. Nós não podemos tratar de ne- rec1do, porque , sendo a sua principal riqueza a mi
gocios de fazenda, sem que o ministro respectivo neraçào, faltando esta, como tem faltado pelos 
apresente o seu relatorio. poucos braços e morte da maior parte dos escraYos, 

O Sn. LtNo CouTINHO: ...:. Sr. presidente, é pre- que compunhão as grandes fabricas, que nào cxislem 
ciso primeiro saber ·· o estado de finanças; em que hoje, senão os esqueletos, a provinda acha-se na 
n.os ach~mos. A dotação d~ Suas Magestades ]mpe- maior miseria e digna de compaixão, que nos deve 
naessern pouca, emquantottvermospoucns rendas, e merecer pnra olharmos e ncudtrmos a que não seja 
muita, quando o estado melhorar. Nós não devemos reduzida a uma comarca de outras provincins, e 
decretar nada em mataria de dinheiro pertencente longe de nós tal idén, pois estamos· aqui 1·eunidos 
á nação, emquanto não chegar o relatorio do parn conservar e melhorar, e·não parn diminuir o 
ministro. abandonar; demos pois um córte a alguns uos seus 

O SR.. GABRIEL GETULIO: _ Se 0 ministro da males, e remediemos a algumas dns suas ncccssi
fazenda nunca apresentar 0 relatorio~ nunca se ha dades, c porque o thesouro publico nüo deve flcnr 
de tratar deste importante negocio~ sobrecarregado com mais despcza, do que nquellas, 

que actualmente tem, Jemhrei-me do que se tem 
O Stt. CosTA. ÁGUIA\\: ...:.. Não · se póde julgar ur- praticado e ainda pratica-se, em algumas provindas 

gente esta materia, -por não dever entrar em dcli- do imperio, e para o que proponho o seguinte pro
beração, emquanto o ministro dn fazenda Nii.O pro- jecto de. decreto, o qual se \"r. Ex. dti.-me licença, 
dttzir o seu rolatorio. eu o lerei. · . ~ 

20 
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O Sr. deputado leu o seguinte 
<<PROIECTO - ~ 

« A assembléa geral legislativa decreta: 
<< L<> As províncias do imperio, as de maiores 

rendimentos, emprestaráõ á junta da fazenda pu
blica da prGvincia de Goyaz a quantia de 12:000$ 
annuaes por seis annos sómente, para esta satis
fazer aos seus empregados, o que não tem podido 
fazer nas actnaes circumstancias. 

« 2.0 O governo escolherá das províncias !lo im
perio a que presentemente deYe satisfazer a men
cionada quantia alternadamente.· 

" 3.0 ~\Jelhoradas as rendas da sobredita pro
víncia de Goyaz, est.a pagará o que por este se tiver 
debitado. 

« 4. 0 A junta da mencionada província de Goyaz 
nomeará a pessoa idonca para recebimento da dita 
quantia emprestada na província auxiliadora. Ca
mara dos deputados, 18 de 1\faio de 1826.-João 
Fmncisco de BorJa Pereira. »-Ficou para segtwda 
leiLura. · 

O SR. sF.CRETAn.Io FRA.,.ÇA. leu o seguin_te pro
jecto de lei, que se achava na mesa oiTereCido pelo 
.Sr. Gallriel Getulio. 

<< A assemhléa geral legislativa decreta: 
« L o Que todas e quaesquer lavras serão acces

siveis aos mineiros para observarem a natureza, e 
direccào dos filões, e camadas, o methodo de tra
llalhos empregados nellas, e construcção da_s ma
chinas de toda a natureza usadas na extracçao dos 
metaes, formação de galerias, meios de ventilação, 
e de esgotar-se a agua, etc. 

cc 2 . ., Para qualquer mineiro entrar ao sobredito 
fim nas lanas de outros, ir<í munido de uma 
licenca do respectivo superintendente, acompa
nhadÓ de dous officiaes de justiça, para que facão 
eumprir o mandado do superintendente_, e com que 
o visitante não cause damno, ou detrimento nos 
servicos visitados. Paço da camara dos deputados, 
17 de. Maio de 1826.-0 deputado, Gabriel Getulio 
.Jionteiro de Jl/endo11Ça. 11-Ficou para segunda 
leitura. 

O mesmo Sr. secretario fez a primeira leitura 
das seguintes indicações, que ficárão para a segunda 
leitura. 

1.• Do Sr. deputado Nabuco: 
« Tendo-se na assembléa constituinte, sessão de 

18 de Julho, indicado, que se pedisse ao gove.rno, 
pela repartição do ministro e secretario de estado 
dos negocios da guerra, a consulta que fez o con
selho supremo militar s?bre o modo de estab~lecer 
no Brazil um monte-p1o para soccorro das vmvas 
e filhos dos officiaes militares ; proponho que se 
inda.,.ue se a dita consulta existe na secretaria 
dest: ca~ara para á vista della poder-se já tratar de 
nm estabelecimento tão util; e quando não exista, 
lembro, que SI} peça a? dito ministro u!Da copia de 
tudo quanto tem hav1do, a este respetto: e que o 
dito estabelecimento seja tambem creado par~ ~oc
corro das viuvas e filhos dos empregados ctvis, e 

·para ecclesiasticos a beneficio de mãi e irmãs ; e 
que finalmente seja este negocio encarregado ãs 
commíssões de fazenda e guerra para com ur

. geneia apresen~rem o seu parecer.-José Thomaz 
Nabuco de ArauJO. >> 

1< 2.• Do Sr. Vergueiro: 
« ProponhQ que as commissões examinem os tra-

balhos da assembléa constituinte, e proponhão a 
esta camara as materias. que lhes parecer devem 
ser tomadas em 'consideração.-Vergueiro. n 

3.• Do Sr. C•mha Barbosa: · 
(( Indico, que se exija do governo informação dos 

direitos que pagão nas alfandegas deste imperlo 
os generos importados pelos estrangeiros; se todas 
pagão os mesmos; ou se ha differença, e a razão da . 
differença.-G1mha. Barbosa .• » 

4.• Do Sr. Gabriel GP.tulio: 
cc Que se peça ao governo pela repartição .da 

fazenda a remessa não só da representação, que o 
deputado pela província de Mato-Grosso da assem
bléa constituinte levou á presença de Sua Mages
tade Imperial, como a do presidente nomeado para 
a dita província D. Nuno Eugenio de Locio, rela
tivamente aos direitos das entradas dos nego
ciantes daquella província,., bem como assim todas 
as representaçõe~ ~ informações da junta da fa
zenda das provmetas de Goyaz e Mato-Grosso a 
este respeito, visto ter Sua 1\lagestade decidido ulti
mamente, que a assembléa competia o deferimento 
das ditas representações, e logo que sejão remet-
tidas, deverão ser entregues á commissão de fa
zenda para dar seu parecer.-0 deputado, Gabriel 
Getulio. 11 

O Sr. l\laia apresentou a seguinte 

<c INDJC,\ÇÀO 

cc Proponho, que se convide a commissão da 
guerra para indicar os meios de formar-se o mais 
breve possivel, a ordenança, de que trata o at·t. 150 
da constituição.-11/aia. ,, . · 

O mesmo Sr. deputado requereu a urgencia, que 
foi · apoiada, e entrou em discussão. 

O SR. CLE)IE:-ITE PEREIRA:- E' muito justo, que 
esta ordenança se forme; porém acho, que não é 
necessario fazer-se com tanta urgencia: se conti
nuamos neste sentido, viremos a transtornar a 
marcha ordinaria das cousas, e ficará em moda 
pedir-se urgencia para tudo ; por isso v.oto contra a 
urgencia. ,.-

0 SR. 1\IAIA:- Não tenha o illustre deputado 
medo, que fique em moda a urgencia, que peço : eu 
lembro que se regule a força militar, aquillo mesmo, 
que determina a constituição; portanto estã no caso 
de ser urgente. • 

O Sn.. CuNHA. MATTOS :-Ninguem póde duvidar, 
gue é muito necessaria uma ordenança militar. 
Desde o tempo do Sr. Rei D. João IV recebemos 
sempre idéas francezas, e idéas hespanholas. Estas 
idéas forão as que nos governãrão até 1763. No dia 
de hoje não ha mais, do que um regulamento, e 
este regulamento está de tal fórma alterado, que 
não nos podemos entender uns aos outros. Umas 
vezes querem a ordenança de 1'707, ou a de 1708, 
outras querem o regulamento do exercito de Por
tugal, e ha tantas cousas, e tantas misturas, que os 
chefes não se entendem com os seus superiores, e os 
soldados não se podem entender com os seu~ chefes; 
c por isso acho muito necessario. 

o SR. GABRIEL GETULIO :-Eu não julgo urgente, 
julgo urgentíssima a indicação, e deve ir -á com
missão de guerra, para que e lia proponha os meios 
na fórma indicada. · 

O Sa .. CuNRAMA.TTOs:-Sr. presidente, se .a des
graça acontecesse em uma un~ca província, seria 
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bom que só ficasse dentro della; porém Q mal é 
geral. Não tem havido promoções; não tem havido 
despachos para estes soldados, este desgraçado 
corpo, que se~pre está prompto para defen~er a 
honra da .. patr1a, e derramar o seu sangue. Nao se 
faz nenhum caso desta gente. 

Eu entendo, que é urgentíssimo. Quando os povos 
me escolherão para seu representante, não foi para 
trabalhar uPla hora, mas sim dia e noite: eu sou 
um militar, que nunca ~e poupei a trab~lhos, 
estou prompto para coadjuva-los · com as mmhas 
fracas forças, ajudado das luzes destes illustres col
legas, para defender esta classe tão eslimavel ; e a 
commissão rnilitar poderá fazer alguma cousa sobre 
isto, para sua gloria e do imperio. 

O SI\. ALllElDA E ALBUQUERQUE:- Não sei, como 
a commissão possa trabalhar nessa ordenança sem 
ter presente a estatística do Brazil, s_em !er conhe
cimento das suas rendas, e da orgamsaçao da ma
rinha, e da classe militar. Por ventura não vai isto 
bolir com toda a classe de cidadãos '1 Seria muito 
bom saber a populacão do imperio para se calcular 
a força armada proporcionalmente. Sem estes ele
mentos mal poderá a commissão dar um passo. 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Sr. presidente, a in
dicacão é urgentíssima, não só pelas razões, que se 
tem· produzido, mas tambem pela necessidade de 
fazer prosperar a agricultltra. Eu não trato só da 
tropa de linha, trato tambem da tropa miliciana, 
que é composta de lu.vradores. 

Como é, Sr. presidente, que havemos de ver flore
eente a agricultura, ramo, de que tanto necessi
tamos, se os pobres lavradores quasi todos mili
cianos não , são . protegidos por uma lei salutar ? 
Disse o illustre deputado, que esse trabalho era 
muito difficultoso: a mim parece-me, que a co~-

. missão de guerra deve entregar-se toda a elle. 'O 
que queremos é facilitar os meios, para que estes 
homens não saião do seio de suas famílias. Elles 
não recebem pecnuiario algum ; por isso é urgen
tíssimo, que os aliviemos destes trabalhos, pois que 
são muito poucos os homens, que não são mili
cianos, e é necessario, que procuremos felicitar a 
nacão. Quando se trata de defender a patria, todos 
sãó soldados. · · 

O SR. ALllEIDA E ALBUQUERQUE:- Eu acho, que 
seria mais necessario, e mais urgente, que ·se apre
sentasse a estatística, e a noticia das rendas pu
blicas, para que . assim pudesse trabalhar a com
missão. Que a ordenanca seja urgente, não duvido; 
1nas que é um dos trabalhos de maior diffi.culdade 
que temos, é uma verdade. , 

O SR. YERGUEIRO:- Os argumentos que acabo 
de ouvir, provão apenas, que é muito·difficjl fazer-se 
esta ordenanca; · mas a commissão porá os meios 
para o conseguir, nomeando uma commissão de 
fóra para auxiliai-a, pedindo ao governo as noti
cias estatísticas ' de que precisar, e lembrando-se 
de outro qualquer expedtente apropriado a facili
tar-lhe o trabalho, portanto, voto pela urgencia. 
· O Sa. Cnuz FERREIRA : - Esta camara não faz 
leis parciaes só mente para· um homem, ou para 
uma província: não devemos fazer leis para a pro
víncia de ~yaz, ou para tal, e tal província ; mas 
sim para todo o 1mperio do Brazil: voto pois contra 
a urgencia da indicação, que deve-ficar adiada para 
quando se tratar do plano geraL · . 

O SR. CosTA AGuuR:-Só duas palavras, Sr. pre
sidénte: o illustre deputado entendeu o contrario · do 

que se disse: não se trata aqui de fazer leis só para 
a província de Goyaz; o que se pretende, é orga
?isar a ordenança determinada na constituição, e 
1sto é c~rtamen\e uma lei, que deTe abranger todo o 
imperio. A commissão de guerra póde propôr todos 
os meios para facilitar-lhe o trabalho, ainda mesmo 
buscando ser coadjuvada por uma commissão ex
terna, como lhe faculta o regimento da assembléa 
constituinte, que regula provisoriamente esta ca
mara. 

O Sn. Lnvo CouTINHO :_:_Nós devemos assentar 
em uma cousa; e é, aqilella lei, que a constituição 
exigir para o seu andamento, deve ser primeira. A 
constituição diz (leu) e quando · ella pedir uma lei, 
deve ser urgente (apoiado). Agora, que a indicação 
não póde ir só á commissão de guerra, é o meu 
parecer; porque ella só não póde resolver o ne
gocio, por isso proponho que vá tambem á de 
fazenda. 

Declarou-se discutida a urgencia, e o Sr. presi
dente olferecendo-a á votacão, foi approvada :. em 
consequencia o sr: secretario França rez-a segunda 
leitura, e entrou a sua materia em discussão, e pe
dindo a palavra disse : 

O Sn. VAsco::vcELLOS:- Tudo, que respeita a leis 
regulamentares, deve irácommissão competente, á
qual convém por tanto remetter-se a presente indi
cação. A commissão, quando tratar da materia1 entender-se-ha com a de guerra e marinha. Este e 
o meu parecer. 

O Sn. AuiEID,\ :& ALBUQUERQUE : - Eu acho, que 
será necessario ouvir-se tambem a commissão de 
fazenda,. porque ha exame de soldos. 

O Sn. Souz.-1. · FRANÇA:- A indicação é simples 
(leu.) Os trabalhos da commissão limitão-se a indi
car os meios sómente, e não a fazer uma lei. 
. Não havendo mais quem fallasse, perguntou o 
Sr: presidente, se a materia estava sufficientemente 
discutida e vencendo-se pela affirmativa, foi posta 
á votação a indicação e se approvou. 

O Sn. Cosu AGUIAR:- Sr. presidente. Uma in
teressante porção da mocidade brazileira, digna 
certamente de ser favorecida em suas fadigas litte
rarias, os alumnos, digo, da academia medico
cirurgica, fizerão á assembléa constituinte uma 
justa representação, em que queixando-se dos 
transtornos, incommodos e difficuldades, que sof
frião .no passamento das suas cartas, pedião provi
mento de remedio, que por uma vez cortasse taes 
abusos e firmasse para o futuro uma regra certa e 
fixa a semelhante respeito. 

Este requerimento, sendo remettido á commissào 
de ,saude publica, mereceu ser tomado na conside
ração de que necessitava, sendo de parecer aquella 
commissão, que emquanto outra cousa se não 
ordenava, fossem as cartas _dos supplicantes pas
sadas em nome do director da academia e que 
servissem de titulo legal, para por elle ficarem 
habilitados a curar em todo o imperio. Posto a 
votos este parecer, foi approvado, ordenando tam
bem a .assemblea, que a mesma commissão fizesse 
a aquelle respeito um projecto de lei, que mar
cando a fôrma e modo do passamento das referidas 
cartas cortasse · por uma vez a raiz dos abusos de · 
que se pedião reformas. • 

A commissão procedeu e10 conformidade desta 
deliberação, · apresentan4o a 2 de Setembro do 
mesmo anno de ~823 um projecto de lei, que tendo 
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depois a sua segunda leitura a 6 de Outubro, não 
pôde desgraçadamente e~trar em discs~são pela 
ailluencia de outras mater1as, que o fizerao esque
cer. Isto posto, continuando os mesmos inc6m.,. 
modos e sendo um dever sagrado desta camara 
promo~er, quanto ell? si couber, o adiantame~~:t? de 
uma profissão tá~? ubl e de . que tant~ nece,ssltãO a 
maior parte das nUas, e ma1s povo~çoes des.e vasto 
imperio, parece, qu~ nad~ ha tao no~re, como 
animar estes estudos1 Já excitando a mocidade I?ara 
a sua applicação, Já applanando aos rcfend_?s 
.alumno$ as difticuldades, que por fim encon.trav~o 
na conclusão dos seus traball1os, vendo-se pn
vados do título que devião ter e que mui accinte
mente lhes teni sido negado pelo capricho de pr~
tender sujeitar a um outro exame. aquelles, qu~ J~ 
bavião sido approvados em exames lega~s, f~xtos 
na presença do director e de seu~ respectrros 
mestres. Sim, etique!as mal en~endtdas e talv~z 
vinganças sempre odi?s~s, tem fe1to de ~m negocw 
o mais simples, a ma1s 1nsupportavel dl11iculdade. 

Cidadãos applicados, de merecime~to e muitos 
já bem conhecidos pelos seus conheCimentos pro
fissíonaes, estão ainda_ privado~ dos seus ti_tulos e 
por isso exp<;~stos aos mconvementes qne dtsto se 
podem segu1r. 

Ha além disto uma outra sorte de incommodos, 
que tambem pezão sobre aquelles alumnos qt~e 
pretendem habilitar-se para poderem curar. Dep~:ns 
de fazerem os exames necessarios e obterem o com
petente titulo, ou licença do physico-mór ; ~ll~s 
são forcados a procurar annualmente a repetu;ao 
do mesino titulo, ou licença, . que lhes é pass~do 
com o dispendio tarobem ann~al d~ quatorze mil _e 
tantos réis, como se o novo titulo Importasse mais 
saber e capacidade, ou se esta despeza lhes confe
risse mais aptidão para aquelle anno. 

E' pois tempo, Sr. preside~ te, de cortar . taes 
abusos, de animar os nossos Jovens compatnotas 
para o estudo de uma profissão digna certamente 
do apreco, quetementre muitas nacões civilisadas e 
de firmârmos para o futuro, por uina medida legis
lativa, a maneira de proceder em taes exames e a 
formalidade com que devem ser passadas as cartas 
ou titulos que autorisem o exercício e pratica destas 
profissões. 

Em consequencia, pois, dos motivos exv.endidos e 
de outros muitos, que reservo para occas1ao oppor
tuna, eu peço licença a esta camara para ler a 
seguinte 

<C I~DlCAÇÃO 

· « Havendo sido approvado pela assembléa cons
tituinte,em sessão de 22 de Jull1o de l823,o parer.er 
da commissão de saude publica ácerca da factura 
das cartas dos alumnos da academia rnedico-cirur
gica, ordenando-se naquella mesma sessão, fosse 
este parecer reduzido a projecto de lei, foi este 
apresentado em 2 de Setembro do mesmo anno e 
apenas pôde ter pela affiuencia. dos trabalhos se
gunda leitura a 6 de Outubro. Peço, portanto, que 
a illustre commissão de saude publica, tomando 
em consideracão o que deixo referido, proponha 
á discussão desta cam.ara ou o referido projecto 

, com emendas, ou sem ellas, como julgar . conve
niente ou apresente outra qualquer deliberacão 
ácerca desta materia, afim de deferir-se a repre
sentacão dos mencionados alumnos. » 

O SR. LINO CotJTINHO :-Como membro da com-

missão poderei esclarecer alguma causa este ne
gocio. 

O SR. SouzA FR.\:SÇA : -Eu })eço à urgencia da 
indicação do Sr. Costa Aguiar. Estes manceb_os en
trarão naquelles estudos confiados na le1_, que 
regulou esta a·cademia ; mas depois de completos 
os ditos estudos, não se lhes concedem as cartas; 
porqne determinando a lei, que se lhes dêm as 
cartas, não designa com tudo, quem haja de 
passa-Ias. 

Foi apoiada a urgencia e entrando em discussão, 
disse · 

O SR. LINO CouTINHO : -Eu me dou por muito 
satisfeito, que o honrado membro tivesse a inicia
tiva ; mas eu tambern pretendia fallar sobre este 
negocio nesta camara. ~ão ha duvida nenhuma, 
que a mocidade, que se dedica a est~ ramo de ins
truccão publica tão util e necessar1o, vem a ser 
atropellada pelo barbaro poder do cirurgião-mór do 
imperio. • 

Estes homens, Sr. presidente, entrárão naquellas 
escolas, porque a lei os convidou, dizendo, que 
aquelles, que fizessem os respectivos exames, tenão 
urna carta, com a qual poderião curar em todo o 
ímperio; e dizia mais, que aquelle, que frequen
tass~; até o sexto anno, sendo examinado, teria uma 
carta para poder curar de cirurgia e de medicina, 
nas terras onde não haja medicas. 

A lei (é verdade) não marca, nem designa, por 
quem deve ser passada a sobredita carta e nem a 
sua formula, mas diz, que terão cartas para curar 
da mesma sorte em cirurgia, que cura em medicina 
qualquer bacharel formado em alguma universi
dade, onde tenha aprendido. Elles fazem exame, 
são approvados com todas as formalidades da uni
versidade de Coimbra, e depois de 5 ou 6 annos de 
est ndo vêm-se reduzidos á mesma classe dos char
latães, que aprendêrão atraz da porta. Estudantes, 
que consumirão a sua paciencia em estudar6annos 
na academia medico-cirurgica, verem-se reduzidos 
a fazer um exame publico perante o cirurgião-mór 
do imperio, como um charlatão, é inconcebível '1 
Qual serã o estudante, que quererá estudar seis 
annos, para depois sahir ou não approvado pelo 
cirurgião-mó r '1 
_ Eis a razão, porque na Bahia ~e acha este esta
belecimento abandonado: tem só dous ou tres dis
cípulos em anatomia e o resto das aulas da academia 
se achão fechadas, porque não ha estudantes. Por 
isso julgo ser de urgencia, que se declare, que os 
collegios devem passar as cartas, em quanto isso 
não fôr mais bem regulado e que não devem os es
tudantes ter que passar mais pelo exame do cirur
gião-mór. 

:Eu, Sr. presidente, fui de opinião, que o collegio 
da Bahia sustentasse uma demanda contra o cirur
gião-Ínór do imperio, para mostrar, que elle não 
podia chamar a exame estudantes de 6 aonos de 
academia ; entretanto não se procurou este meio e 
de certo venceríamos, porque a lei estava a nosso 
favor. Se a lei da academia foi ommissa em marcar 
o formularia das cartas e quem as havia de passar, 
nem por isso se segue, que se de\'a recorrer ao 
cirurgião-mór para estes exames, pois. não . tem 
direito de os exigir. Quem foi approvado em uma 
academia publicamente, não deve depender da 
approvação de um cirurgião. . 

Emquanto não se acabar com a phys1catura e o · 
barbaro poder do cirurgião-mór do imperio; em-
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quanto não caducarem tão extraordinarias e injus
tas regalias destas duas autoridades, nada de bom 
podemos ter em saude publica. 

O Sn. SouzA FRANÇA :- Não posso ouvir dizer 
que é barbaro o poder do cirurgião-mór do imperio, 
porque isto é uma expres~ão alguma cousa offen
siva. O cirurgião-mór do imperio pratica o que está 
regulado pela lei que estabelece estes exames e por 
consequencia examina os alumnos desta academia 
!Sem distincção de outros quaesquer candidatos. 
Portanto, persuado-me que não faz cousa que 
mereç~ o nome de barbara, quando é autotisada 
pela lm. 

O Sa. Cosu A GUIAI\:-Posto que o honrado 
membro, que acabou de fallar se _não oppozesse á 
urgencia e apenas respondesse ao que o illustre de
putado Sr. Lino Coutinho ponderou ácerca do pro
cedimento do cirurgião-mór do imperio; cumpre-me 
todavia accrescentar, que eu nada tenho com o que 
pratica, e menos me animo a classificar de bar
baros semelhantes procedimentos; o meu fim é só 
evitar taes abusos, promover o adiantamento de 
uma profissão tão util e aplanar aos alumnos da 
academia medico-cirurgíca tão mal entendidas 
"difficuldades. Com a franqueza, que é propria do meu 
caracter, cu denunciarei sempre a esta camara 
todos e quaesquer abusos, de que tiver noticia e 
onde quer que clles estejão, embora se me suscitem 
inimigos ou o meu zelo vá atacar melindres íncon
sidcrados e contrarios ao bem geral da nação. . 

E' para isto, que aqui nos achamos reunidos e en 
faltaria cerlamen te a um dever sagrado, se de outra 
maneira ·proeedesse, ou se tivesse a fraqueza de 
espírito de ceder a considerações particulares, 
quasi sempre incompatíveis com o bem geral. E' 
por todas estas razões que tambem tratei do outro 
vexame praticado na concessãe do titulo ou liceuca, 
que o physico-mór do imperio faculta aos cirÚr
giões que se querem habilitar para curar de medicos: 
não digo, nem jámais direi, que elle leva indevi
damente os taes 14$ e tantos réis pelo passamento 
de taes licenças, por isso qúe os coora em razão do 
seu o.fficio ; mas é contra semelhante uso muito mal 
entendido e contra a lei ou estylo, em que se funda, 
que eu clamo e clamarei sempre. 

E' tempo, Sr. presidcme, é t<:lmpo de acabar e pôr 
termo a semelhantes inc0mmodos; por uma vez 
sejão os cirurgiões quites de taes despczas annuaes, 
que. só servem de enriquecer classes privilegiadas 
sem o menor intereí\se publico: e é em verdade 
para estranhar-se, que uma vez habilitado um pro
fessor, depois de haver procedido aos competentes 
exames o ser approvado, seja ainda constrangido e 
forcado, para usar da profissão, em que foi julgado 
idoneo, a pagar annualmente os taes 14$ e tantos 
réis, como se esta pitança lhes fizesse adquirir mais 
sabença e, conhecimentos. 

Quanto ao que ponderou o honrado membro 
Sr. Lino Coutinho sobre um plano geral ou sobre 
uma junta de saude, de que diz pretende apresentar 
um projecto, eu folgarei muito quf' isto se veri
fique quanto antes : mas como semelhante plano e 
semelhante projecto deve levar-nos muito tempo e 
tem de passar por todas as formalidades, porque 
passão os projectos de lei, façáinos ao menos o que 
eu lembro e peço; tomemos em consideração a 
justa queixa dos alumnos da academia medico-ci
rurgica; cessem os abusos e facilitemos aos nossos 
concidadãos o gosto e applicação de uma profissão, 

de que pecessitamds: taes são, _pois, as razões que 
me forçao a sustentar ~ que derxo referido e que a 
minha indicação seja remettida á commissão de 
saude publica para a tomar em sua sábia conside
ração. 

O Sn. Lr~o CouTINHO : - Barbaro poder quer 
d!zer, que a lei é ~a~·bara; barbaro poder não quer 
dizer, que o Sr. I etx:oto é barbaro. (Risadas nas 
galerias.) · 

O Sn. PnESJDEXTE :-Proponho, se a materia está 
sufficientcmente discutida, quanto á urgencia? 

Venceu-se pela affi.rmati':a; .c decidindo-se igual
m~nte, que era urgen~e a mdwação, teve segunda 
leitura, c entrou em dtscussão. 
. O S_a. Lp.-o Courr:x~o : -Eu creio, que sobre 
Isto nao pode haver discussão. Deve-se mandar á 
commissão de Saude publica, para que venha no 
plano geral da saude publica, ou em projecto par
ticular. (Apoiado). 

ncsolvendo-se que estava a materia discutida 
deten~inou-se que a indicação fosse rerpettida J. 
comm1ssão de saude publica. 

O Sn. l.EDO pedio a palavra pam ler a seguinte 

<< l:SDICAÇÃO 

« Não sendo occulta a desordem, em que existe 
o commissariado do exercitó do Brazil, ora regu
land~-se pelo r~g~mento usado em Portugal, ora a 
capncho dos nnmstros da guerra, que amontoão 
portarias, e muitas vezes contradictorias, entre
tanto que por esta estacão se esvae uma grande 
pa:rt~ das ~~ndas publicas; proponho, que a com
missao militar apresente a esta camara, depois de 
maduro exame, os dados necessarios para sobre 
clles se redigir um projecto de regimento, pelo qual 
se governe o commissariado do exercito.-Ledo. J> 
-Ficou para 2a leitura. 

O Sn. ALBUQUERQUE offereceu a seguinte 

« INDICAÇÃO 

. cc Proponho, que se convide a commissão de regi
mento a apresentar um, qLte regule os trabalhos 
dos conselhos geraes de província conforme o 
art. 89 da constituição.-Albwjuerque. n 

Depois de lida a indicação, accrescentou 
O lllESMO SENHOR :-Parece-me, que á" commissão 

d~ _re_gimento pertence a organização do que deve 
dmgir os trabalhos dos conselhos, pela analogia, 
que elles devem ter com os desta Gamara. E re
queiro a urgencia, porque é mui necessario que se 
conheção as necessidades dos povos. . 

Foi apoiada a urgencia, e entrando em discussão, 
disse 

O Sn. MAncos ANTONIO DE SouzA : - Hontem se 
apresentou. no· senado um projecto, ou regimento 
sobre este objecto ; e como hoje se deliberou, que 
se esperassem as communicações reciprocas sobre. 
as materias tratadas nas camaras, julgo que não 
devemos entrar no conhecimento da indicação, sem 
que venha a participação do senado. 

O Sll. VERGUEIRO :-O honrado membro não é 
orgão competente para nos communicar os tra-
balhos do senado. · 

O SR. MARcos Ál'oi"'TONIO DE SouzA: -Como é no
torio e publico, creio, que se póde communicar a 
esta camara. 

21 
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O Sn. Ixw CooTI~no :- Sr~ presidente, talvez I interrompe ordem alguma. Quando se pedio a ur
entre esses quatro projecto~ que. hoje- nos commu- gencia, não se quiz interromper nada da ordem 
nicou o senado, haja algum sobre a materia da in- estabelecida, porque nada ha agora, que esteja des
dicacão. • tinado para a discussão; por isso não ha obstaculo, 

0 · Sn. CLE)IEXTE PEREIRA : -Eis-nos aqui já pam que se não ~dm_itta _a urg_encia: se_ a camara 
avancando, que se não devem aceitar os pl·ojecto5:, assenlflr,_, que a mdiCaçao SeJa remett1da a uma 
que se offe~;ecem, por se tert~m proposto nO senado COillmiSsao, .POde-se-lhe reco.mmendar, que trabalhe 
outros sobre 0 mesmo ohjecto! Eu não posso con- com urgenCHl sobre este ohjecto. 
cordar com isto, e acho, que não póde ter lugar a O illustre autor niw qu•H, que v;i <Í commissão 
lemhranca do illustre preopinante. encarre~ada das leis regulamentares, e petie, que vá 

o sn: )hncos ÁXTOXIO DE SouzA :- En não á COillllli~são do. r~gimcn~o. q~c iá acabou o tra
disse que qualqtter senhor não tinha o direito de balho, de qu~ fm .mcumbtda_. 1. ortanto para tratar 
propJr; não me estendi a tanto. da s~H\ matena, v1sto que nao mterro~npe a o_rdem 

O S C . . PEREII' . _ I> 'CO a palrrvr·a do dia, acho, que tem lugar a urgencw. (Apowdo.) R.. LEllE1i!f, ,_\ . e. < ' '. < , ) • > •• • • • ,· 
Sr. prestdente. Sobre tudo se pede a urgencw, c < Sn .. I RE~IDE1i rE ta per15untar, se .l nhll.ena se 
finalmente daqui a pouco tempo nos veremos IH\ acha\·a dtscutlda, quando o tnterrompeu 
necessidade de inwnlar uma palavra nova para O Sn. Cu»TODIO Dl.\s:-Nito se pó ele proceder á 
denotar, que tal project.o deve St'r tratado, antes votaçi10, -porque niio está o numct·o completo. 
qnc outro, porque ha caws, que assim o exigem. Farão chamad?S os senhores, que S<? hav:ião r~ti-

Todas as leis siio urgentes, Sr. pt·esidente; nós ra~? da sala, e Jul~ando-se a mgencia discutida, 
não temos aqui nada, que não seja urgente. ~a Yer- foi Igu~lmente ~'eJ~CHi~. Passou-se portanto a. fazer 
dadc o projecto é interessante; mas já se assentou, a .2• lei~ura da mdieaçao, e entrou sua matcrta em 
qtLc a commissào competente, a quem está cncar- dtscnssao. 
rccrada este tmhalho, deve preferir aquillo que en- O Sn. "\LIIL:QUERQUE:-Parcce-ml', que so póde 
te~der, c não se de,·em fazer taes recommendaço)cs remcttet· á commissiio para tomat· a minha pro
ás commissões. A. commissão póde preferir o pt·o- posta em consideraçfto. 
jecto que quizer, P?rque todo~ são igual!ncnte ur- O Sn. Som~.\ Fn.\N'ÇA:- O illustrc mPmbro, quo 
gentes; o •rue .eu nno qttero, e, que ~e dtga, <tprc- pt·opoz a indicaçilo, falia rlo um t•cgimento para os 
sente este, on aqttellc eom urgencta, nem com conselhos "eracs o qual se pódc entender como lei 
preferencia; isto deve ficar á sua discriçào. que reja 8s me~ mos con~elhos ou como regula~ 

O Sn. AtuoQUEilQUE: -0 honrado membro pa- mento interno para os trabalhos tleliberativos dos 
rece, t(ne entendeu mal a minha indicação; porque mesmos. :\'o pl'imei!·o caso parece, que deve ir -,i 
diz, tfue eu quero, que a commissão de leis regH- conuilissito de leis regulamentares; no segundo não 
lamentares apresente já o seu projecto; mas CLl não vejo inconveniente pam qne nflo vá á com missão do 
disse isso, e sim que vá a uma commissão, que julgo regimento interno desta camara. 
deYer ser a do regi!ncnto; até porque já acabo.tt o O Sn. ALnoQUERQUE:- A· commissào do regi
seu. trabalho, e. esta desembaraçada. En acho ts.to monto niio tem por ora outro trabalho; por isso 
mmto necessano.' porqttc os conselhos gera.es sao pódc mui bem aprcsentat· este. _Acho po~·tanto, que 
o_ntros tantos velucn_los, por onde nos vem o conhe- se deve remctter a essa comnussào, ate para pou· 
cune!lto. das necesstdades dos povos de cada uma par trabalho á commissào do leis regulamentares. 
P1'0\'lllCia. . . . . . . O Sn .. l\1.\u: - Eu fui, ou sou um dos membi·os 

_Pa_recc pms,. que c mms expedtto, que va a com- da commissào do regimento interno, c não posso 
mt:~sao do ~·~gmwnto, para que. faça este tr~balho, deixar de dizer, que esta commissão é por sua lla
pol~ tendo .la apre.sentado .~~ P:OJCCto de rcgm1ento tureza ad hoc, c unicamente nomeada para aquelle 
desta ~an~ara, esta, como Ja disse, des_emhar~çad_a. fim; portanto não se pódc encarregar de outros 
Demais J~lf?o, .crue este. trabalho na~ ~era t~o tl·abalhos, que lhe são extt·anhos. Eu porém não du
pesado c d1ffictl, que a 1llustre comn~1ss.a? o nao vido, que v;\ remcttida a essa commissão, . mas é 
possa brevemente apro~ontar. A constltutçao falia preciso, que se prtlccda a uma votação da camara, 
expressamente ne.ste oi~Jecto, quando trata dos con- para quo haja de nomear outra vez estes mesmos 
sclhos gcraes, c c !JOl' 1sso, qttc eu achava, que se membros e para este fim 
convidasse a commissão de regimento para aprc- ' , · . _ . 
sentar outro para os mesmos conselhos, e qv.e se· O Sn; CosTA AGUI;\n_: -A c~mnussao do regi-
não fosse sobrccarre"'ar a commissão de leis rc"n- mento e uma commtssao espectal; portanto deve 
lame1iÍarcs com mais 

0
este trabalho. 

0 
remettcr-se ou á de leis regulamentares ou á de le-

s C P A 
_ . 

1 
gislação; mas á do regimento, de modo nenhum. 

O a. LE~IE~TE EREIRA:- questao e so >rc a 0 s VE . _E' · · · 
urgencia, e eu c~eio, que não . ha tal nrgen~ia. Eu certos n.quo.n~u~~~,;lissão ~~el1;.o, ~~e 1 esteJatmos 
conformo-me muito a que se di"'a que se nao deve - ' f . ' . ets reou amen ares 
atropollar as com missões; niss"o ~oncordo, porque n~o róde a:-er tudo, porqt~e são muit.as as co usas, 
ha de ser apresentado este regimento pela com- q_ e em p,ara fazer. Podera fazer multo, m~s tudo 
missão competente em tempo opportuno e não se na_o. Por 1550 <Iuando houver alguma mater1a que 
deve exigir, que o apresente com preferencia 'a seJa urgent?, _parcc?, qu~ poderá remette_r-sc a 
outros projéetos. Não é pois nccessario, quo se ~~à~a com~Jss~o ~ msso _nao deve ha~er d1~cul· 
tome uma medida, que é pot· sua natureza ociosa; . . A .co ~mlssao d? leis regulamentares n~o- se 
por isso voto contra a urgencia. escandalizara, que se 11:!Cumba a outra comm1:;sao, 

. porque COI}hece que nao póde. vencer os trabalhos 
O Sn. l\_IAIA:- Qu!lndo se pedc: a ur!?encta _de n~ generalidade. E' cer~o, que a com missão do rc

algu~ Pt:OJecto, o umco resultado e abrevta.r a dts- g1mento foi nomead~ ad hoc mas~ mui certo tam
cussao, mter:ompendo a ordem ~stabelectda; O!a bem, que esta commissão é . a mais propria para 
neste caso nao póde acontecer Isto, porque nao fazer estes trabalhos dos regimentos dos conselhos 
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provinciaes, porque creio, que bastará fazer-lhe ap
plícação do regimento interno desta camara; é isto 
o que poderá vir a ser o regimento dos conselhos 
provinciaes; por isso acho, que'é bem, que se in
cumba á comrnissão do regimento. 

O SR. PRESIDENTE:- Propoz, se estava discutida 
a matería, decidio-se que sim. Propoz depois a in
dicacão, foi approvada, e em consequencia remet
tida ·á commissão do regimento. 

O SR. SouzA FRANÇA pedio a palavra, e leu o se
guinte paracer dos secretarios da camara: 

«PARECER 

(( Os secretarios desta camara, examinando o re
querimento junto dos officiaes de pluma empregados 
no serviço da secretaria da camara, são de parecer, 
que prescindindo-se por ora da competencia, ou in
competencia das nomeações juntas dos mesmos em
pregados, -passadas pelo ministro de estado dos ne
gocios do imperio; por se deverem reputar meio 
provisorio para o comeco, e andamento dos traba
lhos da mesma camara,"até haver lei regulamentar 
que estabeleça a cr·eação dos empregos, _a compe
tencia de taes nomeacões, numero de empregados, 
e seus ordenados: sê poderá mandar abonar aos 
ditos officiaes nomeados, e em serviço actual uma 
ajuda de custo de 50$ mensaes, que entr.e em folha 
das despezas da casa, até que passe, e seja sanccio
nada a lei regulamentar ao dito respeito. Paço da 
camara, 18 de l.\laio de 1826.- Jlanoel José de 
Sou::a Franca.- José Antonio da Silva- Maia.
José Ricat·dÔ da. Costa. Aguiar d' Andrade.- Joa
quim Gonçalt,es Ledo. >> 

O Sn. PnESIDE~TE:- Está em discussão o pa
recer dos Srs. secrelarios. 

O Sn. VEnGuEmo:- Requeiro qne este parecer 
fique sobre a mesa, para poder ser examinado: e 
amanhã, ou outro· dia entrará em discussão. 

O Sn. PnESIDE~TE perguntou, se se apoiava o .ad
diamento proposto pelo Sr. Verguciro. Foi apoiado 
c vencido. 

O Sn. PnESIDENrE : - E' necessario marcar o 
tempo, porque deve ficar sobre a mesa o parecer. 

O SR. VERGUEII\O: -Eu só requeri para amanhã, 
ou outro dia entrar em deliberação; o que quero 
é, que entermedeie algum tempo, para podermos 
examinar. (Apoiado). 

O Sn. PnESJDESTE:- Pergunto, se se approva, 
que fique sobre a mesa pela maneira lembrada pelo 
Sr. Vergueiro '! Decidio-se que sim. 

O Sn. CusTODIO Dus :- Eu tenho uma petição, 
que deve ser remettida á commissão de policia : 
queira V. Ex. manda-la buscar. · 

O SR. PRESIDENTE satisfez <i requisição do nobre 
deputado. · 

O SI\. SouzA. FIHNÇ.\. leu o seguinte officio do 
secretario do senado.- lllm. e I~xm. Sr.- Hon
tem forão propostos na camara dos senadores os 
seguintes projectos de lei ; um sobre a creação de 
um monte-pio militar; outro determinando os dias 
de festividade nacional; e outro sobre a execucão 
das sentencas de pena de morte ; assim como Üm 
projecto de regimento dos conselhos geraes de pro
víncia : o que de ordem do senado communico a 
V. Ex. para o levar ao conhecimento da camara dos 
deputados. Deus guarde a V. Ex. Paço do senado, em 

18 de Maio de 1826. -Visconde de Barbacena.
Sr. Manoel José de Souza França. 

O UESllO Sn. sEcnETAmo leu o seguinte parecer 
dos secretarios da camara: . 

(( PARECER 

(( Os secretarios examinando os requerimentos 
de Demosthenes José de Oliveira 1\lello, que pede o 
lugar de correio da camara, e de Silverio José de 
Almeida, q~e pede o lugar de ajudando de porteiro 
da s.::cretaria, são de pa~ecer, que não podem ser 
defendos por ora os supphcantes por não haverem 
vagas, como suppõem. Paço da camara dos depu
tados, em 18 de l\[aio del826.-ManoetJosé de Souza 
França.- José Antonio da Silva 1llaia.-José Ri
cardo da Costa Aguiar d'Andrade.-Joaquim Gon
çalves Ledo. » 

O SR. PRESIDENTE : - Está em discussão o pa
recer. 

O ?n. CLE3lENTE. PE!l-~IR.-1. :-Parece que no parecer 
se d1z, que ess~s mdtVIduos não podem ser empre
gados, porqtte nao h a lugares vagos, quando eu creio 
que não ha creados esses lugares; e no caso de s~ 
crcarem, poderão esses homens ser admittidos, e 
deferir-se então a esses requerimentos. 

O Sn. VERGUEmo pedio a palavra, e foi inter
rompido por dizer· 

O Sn SouzA FRANÇA: - E' emenda, ou o que 
vem a ser o que propõe o Sr. deputado'! . 

O Sn. CLEMENTE .PEREII\A: - Deverá ser uma 
emenda, que mandarei á mesa. (Depois de wna 
pausa continuou..) St'. presidente. Creio que não é 
precisa a emenda, mas que a palavra- vagas- se 
póde entender por lugares não creados. 

O Sn. Souu FRA:."'IÇA : - Eu emendarei. 
O Sn.. PuESlDENTE offereceu á votacão o parecer, 

e foi approvado. _ • 
O Sn. VERGUEmo: - Tinha pedido a palavra 

para declarar, qne a participação do senado é insnf
ficiente para regular os nossos trabalhos. Diz-se, 
que forào apresentados esses pro,iectos, e não 
sabemos, se o senado os tomou em consideracão. 
Por outra razão não nos póde servir de regra para 
os nossos outros trabalhos, porque não sabemos, o 
que contém esses projectos, que podem ser mui 
differentes d'aquelles, que a camara entender, que 
so devem propôr sobre o mesmo objecto. E' neces
sario pois, que o senado se explique melhor; é 
ncccssario, que nos remetta um exemplar de cada 
um dos · projectos, c ao mesmo tempo dl'clare, se 
está admittido; por que pl1do ser rejeitado, póde • 
ser o projecto informe, assim como aqni hão de ap
parecer alguns. Por consequencia quizcra que se 
fizesse a . declaração, de que isto não póde regular a 
camara nos seus trabalhos. 

O Sn. CLEliEXTE PEnEIRA : - E' necessario ! ~ 
por quo é necessario ? Não. ha lei alguma para isto. 
O senado tomou a sua deliberação, d'aqtÍelle modo, 
e é preciso, que haja uma lei, para que se possa 
dizer ao senado, que mande deste ou daquelle 
modo. 

O SR. VERGUEmo :-Eu não avanço, que se diga 
ao senado, que mande a sua participacão deste, 
QU d'aquelle modo ; o que digo é, qné ella pela 
maneira, em que veio, não é sufficiente. Já dei as 
minhas razões e quizera, que sómente se fizesse a 
declaração, afim de que se saiba, quo tal communi-
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cação não póde preencher os fins, a que se propõe 
para regular os nossos trabalhos. 

O Sn. SouzA FRA!iÇA: - Sr. pr~sidente! O s.e
nado propõz-se a fazer o mesmo, que esta camara 
teve em vista-conservar a asserubléa em perf(lita 
harmonia.~o senado resolveu, que se nos partn~i
passem os projectos, que lá houvessem; não segui o 
o methodo de os remetter depois de impressos, 
como esta camara entendeu. Parece pois, que o 
Sr. deputado póde mandar a sua indicação e então 
diz~r-se ao senado, que esta camara para maior 
harmonia na discussão dos projectos de lei resolYeu, 
que· se lhe remettesse um exemplar dos que aqui 
se propuzerem e que espera, que o senado pratique 
o mesmo, para irmos de accordo. 

O Sn. VERGUEIRO:- Vou responder ao honrado 
membro. Creio, que não ha precisão de dar essa 
satisfação, pois que o senado está em boa int.elli
gencia para adiantar os nossos trabalhos; bastará 
fazer a declaração dos inconvenientes, que expuz e 
que não podemos format· um juizo exacto para re
gular os nossos trabalhos. 

O Sn. SouzA FRAXCA: - A eamara não decide 
sem haYer uma ba~e ;· é necessario, que o Sr. depu
tado faça a sua indicação, para a cama1·a Yotar, se 
conYém, que o secretario offieie ao senado sobre 
isto, porque, sem deliberação da camara o seere
tario não póde obrar. 

O Sn. CusTO DIO Dus: - Esta camara decidi o, 
que. se mandassem á camara dos senadores os pro
jectos de lei impressos; se o senado quizer ser,·ir-se 
do nosso exemplo, sirYa-se; se não quizer, não se 
sirYa ; e escusado é estarmos a fazer declaracões. 

O Sn. VERGUEmo fez uma índicacão a respeito do 
objecto eontrovertido, e lendo-a disse . 

O Sn. SouzA FRANÇA: - Cuido que a indicação 
não satisfaz ao .que se tem emittido nesta camara. 
Diz, que o offirio do senado não satisfaz a nossa 
exigencia; porém como o modo de communica
rem-se as duas camaras neste objecto é negocio de 
mera convenção, entendeu o senado, que o modo, 
por elle praticado, satisfaria aos seus fins. Creio 
portanto que não está hem concebida a indicação, 
e ç_ue melhor era dizer-se ao senadD em resposta ao 
seu officio, que esta camara resolveu para econo
misar trabalho remetter-lhe os projectos de lei ad
mittidos á discussão. Farei uma emenda se acaso a 
indicação não fôr melhor redigida. 

O SR. VERGUEIRO:- O honrado membro diz, 
que a minha emenda não satisfaz á sua intenéão; é 
verdade; mas. satisfaz a minha. Eu disse sómente, 
que a participação era insufficíente para servir de 
regra aos nossos trabalhos e que se fizesse decla
racão disto, e entretanto tomasse o senado a reso
luÇá~ qu~ quizesse. O honrado mem?ro quer, que 
se d1ga ao senado, que mande os proJectos, depois 
ué sorem admittidos; isto é cousa mui differente; 
porque eu não queria, que se dissesse ao senado, o 
que elle ha de fazer. 

O Sn. CLEMENTE PEREIRA.: - Eu era de parecer, 
que nada se dissesse ao senado, que apenas se man
dasse a 1·esolução, que se tomou e o senado tomarã 
a que quizer; seguirá o nosso exemplo, ou fará o 
que entender. Lá já .se ventilou esta questão e de
cidia-se, que se participassem a esta camara só os 
projectos, que ião á mesa; portanto escusamos de 
ter ciumes e queixas. Nada se diga: este é õ meu 
voto. 

Terminando o debate, resolveu-se, que apenas 
se dissesse em resposta ao officio do senado, que a. 
camara ficava inteirada. 

O Sn. Onon1co MENDES como relator da com
missão de redaccão do Diario da camara pedio 
a palavra, e sendo-lhe concedida, leu o seguinte 

CC P,\RECER 

c( Na commissão da redacÇão do D(ario foi visto o 
requerimento dos proprietarios do Diario Flumi
nense, que desejando obter extractos dos trabalhos 
desta camara para os inserirem na sua folha, 
pedem se dê á pessoa encarregada daquella tarefa o 
mesmo lugar, que lhes fõra concedido pela assem
bléa geral constituinte em caso identíco. 

cc A commissào, considerando que convém vul~ 
garisar, quanto fOr possível, os debates da càmara, 
para que ·a nação ajuíze do feiTor, com que são 
defendidos os seus direitos, e promovida a sua feli
cidade : é de parecer, que a commissão de. policia 
assígne o lugar, que deYe occupar a pessoa encar
regada de fazer os ditos extractos; indo assim 
deferido o requeriment.o dos supplicantes. Paco da 
camara dos deputados, 18 de Maio de 1826. -·llla
noel Odoríco J.llendes. -Candido José de Ara11jo 
Vianna. » 

Offerecido á discussão disse 

O Sn. VERGUEmo: - O argumento, de qu~ se 
servem os pro~rietarios do Dia rio Fluminense não é 
procedente. No outro tempo havia um Diario do 
governo, e foi ao redactor delle, que a assembléa 
constituinte concedeu essa regalia. Por ventura o 
que se concedeu ao redactor do Diario do governo, 
ha de tambem conceder-se ao redactor do Diario 
Flumi11ense ? Parece, que a camara então deve 
cmiceder o mesmo aos demais redactores ; todos 
estão am identicas circumstancias. · O que houve 
em outro tempo foi Diario do governo; mas hoje 
é Diario Flum!nense, que é o mesmo, que qualquer 
outro periodico, como o Espectador, o Diario lller
cantil, etc. 

O SR. MAIA: -Sr. presidente, isto não admitte 
discussão, o regimento, que a camara tem adaptado 
falla em geral a este respeito. (Leu o .art. 35 do regi
mento interno da assembléa constituinte, que diz:) 
cc Os tachigraphos da assembléa teráõ lugar dis
tinctos e os dos gazeteiros igualmente teráõ seus 
lugares·.» · 

O Sn. CosTA AGUIAR :-Creio, se bem me lembro, 
que além desse Diario do governo, havia outro perio
dico, ao qual a constituinte concedeu essa regalia. 
Portanto se1·ei de opinião, que se conceda a todos; 
e que todo G mundo saiba, o· que nós dizemos ; ao 
menos eu nisso serei muito franco. 

O Sn. ARAUJO VIA.NNA:-A commissão não exclue 
periodista algum, limitou-se a interpôr o seu parecer 
sobre um requerimento, que se lhe apresentou. Vio 
que o regimento estava a favo_r dos supplicantes, 
e que por isso não se podia indeferir-lhes : mas o~ 
servando, .que se requeria designação de lugar, 
e não se julgando competente para isso, por en
tender, que á commissão de policia pertencia faze-lo, 
organisou assim o seu pareeer, que,_ torno a dizer, 
não exclue alguem, ·nem o podia fazer, á Tista -da 
lei. 

O SR. LtNO CoUTINHO: - Esta camara é publica, 
todo o cidadão póde vir, e tomar os seus aponta
mentos: e se não ha commodo para isto nas ga-
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lerias, que duvida haverá, que se lhe designe lugar 
debaixo destas arcadas? Conceda-se isto, não só a 
este, mas a todos os outros. Isto é muito simples, e 
mui constitucional. . 

cc Paco da camara dos deputados, 18 de Maio 
de 18213'.-0 deputado, Clemente Pereira. » 
• O Sa. SouzA FRANÇA :-Leu o seguinte 

O SR. VERGUEIRO:- Não impugnei o parecer da c< PARECER 
commissão e sim 0 argumento, de que se se~vir~o cc Os secretarios, examinando o requer1mento de 
os proprietarios do Diario Fluminense a respeito ° Francisco Joaquim da Silva Vargas, nomeado cor-
lugar, que teve na assembléa constituinte o redactor · d" t d · d • 
do .JJia.rio do governo, e h i neste sentido; que fallei, rew para 0 expe Ien e a secretaria a camara por 

nomeação do mini~tro de estado dos negocias do pois que eu sou de parecer, que esta mesma con- · · · t 1 · t d 
cessão seia extensiva a todos os outros. Eufac.o uma lmpeno, que aJun a, 110 qua -requerm1en o pe e se 
emenda.~ lhe arbitre ordenado e ajuda de custo para cavalga-

dura ; é de parecer, que o supplicante requeira ao 
O nobre deputado mandou á mesa e foi lida governo a respeito. Paço da camara dos deputados, 

pelo Sr. secretario Souza França a seguinte emenda: em 18 de 1\laio de 18"26.-.llanocl José df. Suuza 
cc Proponho, que a concessão, que se fizer aos F~·ança.- Jose Antonio da Silva "llaía.-Joaquim 

· redactores do Diario Fluminense seja extensiva a Gonçalves Ledo.- José da Costa. Aguiar de An-
todos os outros periodistas.-YergtLeiro. » drade. » 

Foi apoiada, e entrando em debate, disse Feita a leitura disse 
O SR. SouzA FRANÇA :-Julgo, que nã<_) tem lug:ar O m:sno Sn. SECRETARIO:- No outro tQmpo ha-

a emenda, porque a lei é geral. O regimento d1z, vião ordenancas militares para o exnedient.e, agora 
que serão admittidos os gazeteiros, igualmente com . admittio-se oútro modo. Nomearão- se correios c.om 
os tachigraJ?hos em differentes l_ugares da casa_; por cavalgaduras, etc., que sen·issem nas diversas se
consequencia não se trata ma1s, do que apphcar a cretarias de estado; e semelhantemente.nomeou-se 
lei geral a um c~so particular: 9 parecer da com- provisoriamente um para esta camara. Não se sabe 
missão e~tá mmto bem conc.eb~do, quando s_e en- o que estes homens ganhão nas demais secretarias, 
costa~ 1~1 geral; e _c<;~m esp_ecmhdade a resfmto da por is~o pareceu ace_rtado, que o governo Jlrbitrasse, 
comnussao de pohc1a designar o lugar. l ortanto o que JUlgasse sufficwnte na fórma praticada nessas 
serão admittidos todos os que quizerem , e se lhes outras secretarias. ' . 
designaráõ os lugares, qúe houverem. O Sn. VAsco:scELLOs: -Se o Sr. secretariô não 

Declarando-se ultimada a ~iscussão, o Sr .. P!esi- sabe o que ha a este re~peito, póde pedir informa
dente propôz o parecer, e fo1 approvado, reJeitada ções; mas de nenhuma maneira dizer ao governo, 
a emenda por superflua. que arbitre orden.ados; nós somos os que estabele-

0 Sn. SECRETARIO Souu FRANCA: -Peço a ca- cemos ordenados. Antes quizera, que se pedissem 
mara que me autorise para respÓnder a este officio informações e depois se decidisse. 
a respeito dos projectos, que tem lido lu~ar no O SR. VER.GUEIRO :-Peço a palavra por bem da 
senado, dando igualmente parte da resoluÇ?-o que ordem. O regimento diz, que quando ha opposição a 
esta caf!lara tomou de lhe r~met~er os prOJ~ctos, qualquer parecer de commissão, deve elle ficar 
que aqm se propuzessem, depms de Impressos. adiado. -

O SR. VERGUEIRO : -Creio, que o Sr. secretario O SR. PRESIDENTE declarou adiado o parecer e 
está autorisado para isto. deu para ordem do dia-lo, a discussão do referido 

O Sn. SouzA FRANÇA:- Não respondo a cousa parecer.-2°, l~itura de par_ecer_es de commissões.
alguma sem ordem da camara, porque sou um 3°, segundas letturas de mdtcaçoes. 
pouco escrupuloso. Levantou-se a sessão ás duas horas da tarde. 

O SR. PRESIDENTE: - Consultou a camara e se re
solveu na.fórma requerida pelo Sr. secretario. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA : -Tenho aqui um pro·· 
jecto sobre a abolição do commercio da escrava
tura. 

O íllustre deputado leu o seu projecto, que ficou 
para segunda leitura. 

« PROJECTO DE LEI PARA A ABOLIÇÃO DO CmlMERCIO 
DE ESCRAVOS 

« Art. 1. o O commercio de escravos acabará em 
todo o lmperio do Brazil no ultimo dia do mez de 
Dezembro do anno de 1840, e desde esta época 
ficará sendo prohibida a introducção de noYos es
craTos nos portos do mesmo Imperio. 

cc Art. 2.0 Todo o navio, que passado o referido 
prazo, for encontrado levando a seu bordo alguma 
carga de escravos, será apprehendido e vendido em 
l1asta publica; e metade do seu producto se entre
gará aos apprehensores e a outr<~;_ m_etade será 
applicada a fãvor daquelles, que ficarao libertos. 

cc Art. 3. o Uma lei accommodada ás circumstan-
• cias da expressada época regulará <1. fórma e modo 

de educar e empregar utilmente os mesmos libertos. 

Sessão em t9 de Maio de tSfl6 

PRESIDENCU DO SR. PEREIR., DA NOBREGA 

A's horas do costume, reunidos os Srs. depu
tados e procedendo-se á chamada, acharão-se pre
sentes 61, faltando com causa o Sr. 1\lonsenhor 
Pizarro. . 

O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e o 
Sr. secretario 1\laia leu a acta da antecedente, que 
foi approvada, depois de se l1aver nella declarado, 
que o segundo officio do senado, cuja recepção e 
leitura se accusava, faz tambem menção de mais 
dous projectos: um sobre a execução d":s sentencas 
de pena de morte, outro sobre o regimento dos 
conselhos geraes das províncias. · 

E por não haver expediente, passou-se á primeira 
parte da ordem do dia, o parecer dos Srs. secreta
rios ácerca do ordenado e ajuda de custo do correio 
nomeado para o expediente' da secretaria da ca-
mara. 

22 



Câmara dos Deputados - Impresso em 30/1212014 16:48 - Página 2 de 13 

86 SESSÃO El\l 19 DE 1\IAIO DE 1826 

O qual lido, pedio a palavra, e disse 
O Sn. VAsco~cELLOS: -Eu não sei como ao 

go\'erno possa competir o esta~el~c_er orde':lados~ 
quando está expresso na cons~ltmçao, que 1st? so 
pertenee ás camaras. E como e que _se hl\ de dJz~r 
ao governo que pague a este corre1o, se elle na_o 
póde estabelecer ?rdenad_os 1 H~ vemo~ de c~nv_I;
dal-o para fazer ma1s esta mfracçao "! Nao bastao Ja 
as que tem havido? Faça-se um regul~me!lt.o, mas 
não se mande ao governo, porque nao c da sua 
competenci.t. 

O Sn. So~.:u Fnwr..\: -Sr. presidente notemos 
que tudo isto é provisorio .. Foi, c.st?- a primeira vez 
que se installou _a assem!Jlea d1Yidtda em ~uas ca
maras; e como nao estavao _estes lugares ~teados e 
não se sabia a quem pertencta a sua rreacao, o go
verno os creou provisoriamente e nomeou quem 
os servisse, porque o expeuiPnte não púde esperar: 
não lhes conferio -ordenados, por que era uma 
excepção, nem se podem ~onferír sem_ uma lei regu
lamentar. Emquanto porem a uma aJuda de custo, 
se o goYerno lhes n~o púde. dar,_ nós estamos nas 
mPsmas cir~umstanc1as, pots nan podemos det('r
minar nada, sem ter sido appro~·ado por ambas as 
camaras; e entretanto, Sr. prcs1drmle, os homens 
não trabalhão de graça. A eommissilo propoz esta 
medida como provisoria, por que sú por uma lei é 
que se ha d<' detPrm\nar o ordenado e marcar o 
numero dos empr·egados. F:orçosm_nente se ha de 
fazer uma lei a este respeito, ale para se saber 
quem ha de provêr estes lugares, que em minha 
opinião deve_ s~r a camara, para que fique ao s~u 
arbítrio denntt1r aquelles empregados, que a nao 
servirem bem. Debaixo deste principio é que a 
c:ommissão deu o seu parecer. Eu já hontem disse 
que o expediente da ~~sembléa _constituinte era 
feito por ordenanças mihtaTes, po1s tal era o cos
tume nas secretarias de estado. Ha pouco tempo 
que o governo c_reou correios por serem as. orde
nancas necessanas para a guerra e por 1sso o 
min1sterio nomeou um para servir na camara .. Eu 
não sei, nem os mais Srs. secretarios, quaes são as 
ajudas de custo e os venciment?s destes correios; e 
como é que se lhes ha de ~rlntrar u_m orde~ado? 
Eis as razões, por que se d1sse que 1sto deVla ser 
provisoriamente. Portanto entendo que não é contra 
os princípios constitucionaes e por isso voto pelo 
paracer. 

O Sa. LI~O Coumomo : - ·E, preciso saber-se o 
que é correio da cama r a e se isto e emprego publico : 
a mim me parece que é um servente, que se póde 
despedir sem se.lhe formar culpa, sem processo e 
sem aquellas formalidades, que tem todo u empre
gado publico. Concordo que pertence á assembléa 
marcar os ordenados e crear 1 ugares; mas, pergunto 
eu estamos agora neste càso 'J O governo adian
to~-se em nomear um homem para o expediente : 
isto não é emprego_ publico, é um sen-entuario, que 
quando não agradar, ou não servir bem! o po~emos 
no andar da rua. Eu não supponho que Isto seJa um 
lugar dos que a constil.uiçáo diz que devem ser 
creados pela assembléa; sup'ponho pelo contrario 

-que este lugar é como o tle um jornaleiro, que 
quando serve bem é admittido e pago, e se Óão, é 
despedido. Creio por consequencia que não é contra 
a constítnicão que o governo lhe dê uma ajuda de 
custo. O lÚgar de correio não é um lugar novo; se 
fosse então se diria que o governo tinha feito mal, 
porque é de direito exclusivo da assembléa o crear 

lugares. 1\las o governo não excedeu os seus 
limites e por isso não ha inconveniente em dizer-~o 
ao governo, qne lhe dê uma ajuda de custo suffi
ciente para a sua subsistcncia. 

O Sn. VAsCO:'i"CELLos:- O Sr. secretario hontem 
nos informou que isto era lugar: e parece que não 
póde haver duvida, que sendo lugar quem póde 
creal-o é sómente a assembléa, pois só á assembléa 
compete dispõr do dinheiro da nação. Se é neces
sario augmento de despeza, o go,·erno não púde 
applica1· outros nH~ios õenão aquelles; que se ti ''ere'? 
adoptado por uma disposição marcada pela le1: 
como é pois que elle Jlóde ma1·car ordenado a este 
correio? 

O illustre deputado, que me precedeu, disse que 
taes correios não c rã o empregados, · que erão uma 
especie de serventes ou jornaleiros, porque se 
pótlem despedir quando bem pa1·ecer: por esta 
razão tambem não são empregados os presidentes 
das províncias, que tambem são despedidos quando 
ag-mda ao governo. 

Diz o Sr. secretario França, que isto é uma me
t.lída provisoria; mas nem assim deixa de ser uma 
infra·~clio da constituicà•l. Facamos a lei; este 
homerir que espere algúm . tempo, l'lle será índem-
nisí.ldo. · 
~e não esti r esse a assembléa deliberando, t~mbora 

passasse essa infrac~ão, mas estando, nào. a de
,·emos consentir. 

O SR. LINO CouTINno:- O que acaba de avançar 
o honrado membro, que tudo quanto forem des
lwzas, ·ainda mesmo as minimas, dt)Yem de ser 
reg-uladas pela camara legislatil•a, uão é exacto. 
Não ha estação · alguma, que, pa1·a certas precisões, 
chamadas despezas miudas, nüo. tenha ecrta summa 
pecuniaria, de que não precisa dar contas. Quando 
esta camara decretar, ácerca das despezas annuaes, 
não póde deixar de decretar uma certa quantia 
para as despezas miudas. Quando se precisar de 
vinte ou trinta mil réis, para um negocio adminis
trativo, como acontece muitas vezes, este disprndio 
entra no rol das despezas miudas; e é o que se pra
tica, torno a dizer, em todas as estações c tribunaes, 
porque isto é indispensavel. 

Por tanto sem excedermos os justos limites, 
podemos marcar uma quantia para se gastar com 
os correios ou serventes, e outras miudas precisões, 
sem que comtudo se olhe como ordenado, o que se 
pagar a essa gente. Não quero que se marque 
anuualmente; por que um correio não é senão um 
jornaleiro e como tal deve ter uma diaria e não. uin 
ordenado annual. 

O Sn. SouzA FRANÇA:- Eu não poria duvida em 
que os vencimentos, que requer o correio, entrassem 
na despeza domestica da camara, mas não acho 
inconveniente algum para que o ge"erno, assim 
como dá os subsídios aos outros correios, dê tam
bem a este, que está servindo provisoriamente. 

A' assembléa pertence estabelecer ;t lei sobre os 
empregos e ordenados e se então assentar que se 
deve crear um novo officio para o expediente, o 
fará. -

Um illustre membro tem grande escrupulo que se 
vá atacar a constituição e diz que o correio espere 
pela lei regulamentar; mas se este homem viver 
disso, como ha de esperar para cobrar o de que 
vive? Isto entra nas despezas da secretaria e póde 
metter-se nas folhas das secretarias de estado, de
clarando o seu fim. Esta;s folhas, nas despezas 
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miudas, bem como as dos outros tribunaes, andão 
por mil cruzados: não são as despezas miudas tão 
diminutas, como parece e comtudo não póde deixar 
de ser admittido este principio de despezas ; porque, 
como se ha de passar um decreto, sem papel, penas, 
tinta, etc: e tudo isto entra .na folha das despezas 
miudas, cómo ha de acontecer aqui. Esta folha ha 
de ser remettida ao ministro da fazenda, rubricada 
pelos membros da commissão de policia, afim de 
que, authentica, seja paga no thesouro. 

_Co !!lo este cor!eio entra nas despezas miudas e 
nao e o seu vencunento um ordenado, entendo que 
se deve dizer ao governo, que mande pagar-lhe por 
emquanto.o mesmo subsidio, que tem os outros. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvE,\ : - Eu creio que o 
parecer vóde admittir uma emenda; porque real
mente não considero estes correios como emprega
dos : isto não é emprego publico, mas sim officio 
jornaleiro: e tanto é assim que aos correios só se 
lhes paga uma diaria. 

E havendo acabado o illustre orador, pedio á 
mesa licença para offerecer-lhe a sua emenda. 

Tendo a palavra, entretanto disse ainda sobre a 
materia 

O Sn. HEZENDE CosTA: -Sr. presidente, as se
cret~rias· de estado até Dezembro do anno passado, 
erão servidas por soldados de cavallaria; e em con-

. sequencia de irem esi.es soldados para o sul, baixou 
um decreto nomeando quatro correios para servi
rem em cada secretaria, Yencendo 4 patacas diarias, 
de dous em dous annos um fardamento e 40$000 
para cavalgadura; e arbitt·ou-se 140~000 para 
cavallo e fardamento : vindo a fazer tudo uma 
despeza consideravel na verdade, porque anda 
diari'!mente por 30 e tantos mil réis sómente para 
correws. 

As ordenanças militares erão mais commodas á 
fazenda publica, pois cada uma dellas ganhava 
12 vintens por dia. 

Veio á mesa a emenda do Sr. Teixeira de Gouvêa, 
que foi lida nos seguintes termos: 

« E~IE:SDA 

<< que -o governo provisoriamente faça abou'ar ao 
correto, . emqué!-nto durar a s~ssão, o mesmo que 
está arbitrado para os correios da secretaria de 
estado.» 

Sendo apoiada; disse em seguida 
O Sa. Souu Fa.\NÇA: - Sr. presidente, eu não 

teria duvida em convir na emenda, que propoz 
o illustre deputado, sómente com a differenca da 
clausula- em quanto durarem as sessões..:_ ser 
substituida por esta- em quanto outra cousa se 
não determinar; -porque durante as sessões, de 
nenhuma maneira posso assentir, pois poder-se-ha 
determinar o contrario em alguma ·lei, que se 
fizer. · · 

·- O Sa. TEIXEIRA DE Gouvh : - Eu concord~ no 
que diz o Sr. secretario, mas quando fiz a emenda 
tive em vista, que quando se acabassem os traba
lhos,.não havendo que fazer, o correio não tivesse 
salarw. 

Feita a emenda do Sr. secretario Souza Franca 
em~ mesma. do Sr: Teixeira de Gouvêa, que a iss~ 
havta assentido, fm e!'ta posta em discussão e disse 
pedindo a palavra 
· O Sa. CLEMElli"'IE PEREIRA :-- Sr. presidente, eu 

me_ co.nformo com o parecer da commissão por ser 
mats Justo. 

O gove_rno nomeou, e nomeou competentemente 
um correto ~ara a secretaria desta camara, {)(lrque 
era necess'!rlO que rea_lmente se nomeasse algum 
que a servrsse no expediente. ' 

. O correio principiou a servir desde o primeiro 
d!a das_ sessões p~eparatorias, quando a assembléa 
amda nao estav'! mstallada, e por isso não podia 
crear este olllcw, que entretanto era preciso. O 
governo adoptou este homell?- para ~orreio, porque, 
como esta casa tem secretarra, era 1sto necessario, 
e proveu este lugar do mesmo modo que para as 
secretarias de estado. 

Não ha duvida que a assembléa deve determinar 
os o_rdenados, mas não acho inconyeniente em que 
se dtga que o governo por ora deve pagar a este 
como aos outros, porque q~Iando o !JOmeou foi para 
lhe pagar. Por consequenCJa, deferir ao correio do 
!!lodo gue a commissão pro_pôz, ~ mais justo, ~em 
rsto pode entrar em questao, pms não se póde dei
xar de conhec~r que o governo assim obrou o que 
era necessario para o andamen tõ destas co usas 
emquanto a assembléa não estava em pé. 

Eu nunca serei de parecer que se di"a nada ao 
goyerno, e acho que não nos compete"' dizer C{Ue 
haJa ~e pagar dest~ ?u·daq':le~le modo; nem se pode 
fazer Isso, porque JU se decidio que ao "OVerno não 
s~ póde senão pedir informaçõ~s, e com~ a emenda 
dtz-que o governo pague-voto contra a emenda 
porq.u~ é fóra dos princípios,_ e acho que deve se~ 
admttltdo o parecer da commtssão. . 

O Sn. Ltxo CouTI:sHo:- Eu já apoiei o parecer 
da commissão e agora quero fallar contra a emenda 

Sr. presidente, ao governo compete prover tud~ 
quant~ fôr preciso para o serviço da casa das portas 
para fora, e a esta camara pertence prover tu·do 
o que fôr elas portas para dentro. 

A assembléa constituinte tinha soldados de ca
vallo ; tirarão-se estes soldados, porque forão pre
~i~os para a guerra e campanha, e pa1·ecia-me muito 
lllJUSto que estes homens destinados para o sen·ico 
da nação, estivessem servindo de criados; em con
sequencia disto o governo precisava ter criados para 
o serviço das secretarias e como é da attribuição do 
governo o nGmear para seu expediente, nomeou os 
seus ~riados e nomeou tambem estes outros, como 
podena nomear para qualquer outra estacão ou tri
bunal que precisasse destes correios. Sê se crear 
outra nova estação, que precise de correio, quem a 
não ser o governo, os nomeará ? O governo d~ve 
pôr todos os m~ios e modos de ~e fazer o expediente. 
Se o governo e quem os nomea, per.tence ao go
verno pagar-lhe; nada ha mais direito e conforme. 

Portanto não posso admittir a emenda e julgo 
que deve passar o parecer da commissão. 

Quanto ao iliustre deputado dizer que isto é pro
visoriamente ; tomára que se acabasse de uma vez 
com esta palavra-provisoria. Não vejo senão
interina~ent.e-provisoriamente-e entretanto não 
se faz nada. Acabemos por uma vez com isto. 

O SR. TEIXEIRA DE Gouvh:- A minha emenda 
não diz senão que o governo pague ao homem, e 
nãO o manda •.. 

Interr~mperão o illustre orador ~lguns Srs. depu
tados, dtzendo gue a expressão. pagtte, é de quen,t 
manda. E contmuando 

O SR. TEIXEIM DE GoUVÊA: -Eu acho que isto 
não é mandar, é dizer que entendemos que elle 
deve pagar. O governo podia ter destacado tambem 
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verno, para o estabelecimento do monte-pio mi
litar. 

<< 7. 0 Uma informação circumst_anciada do sys
tema seguido no commissariado do exercito nesta 
côrte. 

<< Paco da camara dos deputados, 19 de Maio 
de 1826.-Francisco das Chagas Santos.-Ray
mundo José da Cunha Mattos.-Antonio Fnmcisco 
de Paula Hollanda Cavalcanti de Albuquerque. >> 

Concluída a lr.itura, propôz o Sr. presidente esta 
materia á votação da camara, e foi approvada. 

O SR. 0DORICO MENDES por parte da commissão 
da redaccão do Dia.n:o leu, á cerca de uma r epresen
tacão de· Pedro Plancher, sobre a impressão do 
D{ario da camara, este 

<< PARECER 

" Pedro Plancher se offerece para imprimir na 
sua typographia o D·iario desta camara, por menos 
cinco por cento, do qu~ levou ~ 1mprensa nactanal 
pelo Dia-r-io da assemblea constJtumte; e. allega e_m 
seu requerim~nto, que a 1mprensa nac10nal nao 
tem privilegta algum ~e publt~ar exclusiVamente 
os papeis pertencentes as es taçoes publicas. 

<<A com missão de redacção considerando que hoje 
na Typographia Nacional desceu a muito mais de 
cinco por cento o preço dos impressos, não sendo 
por tanto van.tajos? o partido p~oposto pelo sup
plicante; e alem dtsso, estando Ja dec1d1do por esta 
camara, na sessão de 11 do corrente, que se offi c1e 
ao governo; ali~ de que ~ê providencias para a 
prompta impressa o do Dwrw: 

nE' de parecer, que por ora não se defira ao ~up
plicante, tomando-se com tudo em cons1deraçao o 
seu requerimento para ser attend1do, debatxo _das 
condições, que se_ aJtlsLal:em, no caso que a Im
prensa nacional nao se hap com a presteza neces
saria. Paco da camara dos deputados, 19 de Maio 
de 1826._: Candido José de Am·uJo Vianna. - Ma
noel Odortco .Mendes. » 

E acabando: depois de enviado, e lido na mesa, 
na fórma do costume, disse 

O SR. SouzA FRANCA:- Sr. presidente, eu ap
provaria o parecer da commissão a_ todos os res
peitos, se acaso entendesse que se n,ao ~od1a tuar 
outro partido mais vantaJoso, porem JUlgo qu~ 
este se poderã tirar, entendendo-se o 1mpressor 
com os Srs . membros da commissão do Dia1·io. 

Esta camara, Sr. presidente, como representante 
da nacão tem todo o interesse em fazer · conhecer 
aos seâs ~ommittentes os seus trabalhos, e por isso 
deve pôr todo o cuidado em que se organize, o Dic:
rio o mais promptamente possJVel. Na assemblea 
co~stituinte os diarios andavão atrazados com dlf
ferenca de tres mezes, e eu li que nas côrtes de 
--Portugal tambem andavão com atrazo de um mez. 
Este atr~zo é prejudicial, .porque não se conhecem 
a tempo os trabalhos da camara. Não é este só o 
inconveniente, que se podena eYltar, tambem eu 
entendo que alguma· despeza : {lOrque me par~ce 
que um impre_ssor qu~lquer podena mmto bem ln
cumbir-se da 1mpressao dos d1anos da camara, sem 
que para isso a nação fizesse despeza alguma, 
dando a cada um dos Srs. deputados e senadores a 
sua propina: assim se pree!J-chia _o fim e se publi
cavão do mesmo modo as d1scussoes da camara. 

Isto é uma arte ·que ainda não está aqui muito 
adiantada: estabelecendo-se como por um contracto 

que se organize o Dia1·io por um ou dous prelos, 
seria muito melhor do que manda-lo á typographia 
nacional, estando nós ás suas ordens, em luga.t 
del\a estar ás nossas. A camara é como um autor 
daquella obra, póde tirar o interesse de fazer co
nhecer com mais promptidão á nação o que ella 
faz :' portanto acho que se deve preferir o meio 
que apresentar menos demora. E' por isso que sou 
de parecer que esse impressor se entenda com o re
lator da commissão, para ver lambem se se poupa 
á fazenda nacional a desp_eza desla impressão, que 
talvez se pôde fazer de graça. 

O SR. L!No CouTINHO:- Sr. presidente, os ne
gocias da camara não devem sempre ser decididos 
porcalc.ulos economicos. Bem é que um autor assim 
se ajuste com qualquer impressor; mas, pergunto 
eu, fict~rá decoroso a esta camara, vender os tra
balhos dos dep utados a um impressor, que os vai 
passar como um trafico mercantil? 

De mais é preciso que esta camara promova todos 
os estabelecimentos nacionaes, e que faça afu
gentar convenienteme nte toda a industria estran
geira. (Apoiado! Apoiado I ) Sr. presidente, eu seria 
do opinião que na terra, onde hotivesse sapateiros, 
nâo entrasse um sapato de fóra , ainda que nós pa
gassemos mais caro os que se fizessem no n osso 
paiz . (.ilpoia.do !) Pois entre nós que ha urna typo
graphia nacional, vi rá um francez traficar com
no seo, porque faz a imprE>ssão mais barata!? Eu 
era de parecer que esta camara, ainda quando a 
impressão na imprensa naciona l fosse mais ca ra , 
devia preferi-la, sacrificando esta quantia para pro
mover a nossa industria, e nunca dar interesse a 
estra ngei ros. 

Emquanto á demora que ha, ninguem a póde ap
provar, mas podemos esporea-la, afim de que se 
imprimão com promptidão os dia rios e mais papeis 
da camara, e para isso é necessario que a commis
são da redacção tenha, ~;obre tal materia, todo o 
cuidado possível. Ainda que a typographia nacional 
a fizesse por mais 5 °/o do que as outras, não se 
devia por isso dar interesse aos estrangeiros. 

O SR. SouzA FRANÇA:- Isso são bellas theorias, 
porém difficeis na pratica ; eu iam bem as tenho. A 
razão principal, que apontei, foi a necessidade de 
pôr em·diao D·ial"io. Esta foi a razào capital , a outra 
foi porque se poupava esta despeza da impressão. 
Eu não dou parecer a respeito de qualquer pro
posta , que· este impressor não nos possa fazer, mas 
se offerecer um partido, que se entenda com os se
nhores da com missão , para esta nos apresentar c 
seu parecer. Na verdade es tarem os dia rios atra 
zados tres mezes é causa insipica: assim não sei 
porque se passa a combater o meu parecer a este 
respeito . 

O SR. Ooonico MENDES: - Eu acho muito bo
nito o que tem dito os Srs. deputados, mas só tenho 
que dizer que a commissão não fez mais do que 
restringir-se ao q~e se allega n o requerimento. Se 
o impressor quizer propô r outras condições, bem; 
mas por ora estreitemo-nos á materia que se· nos 
offereceu. 

O Sn. MAIA:- No regimento se determina que 
um parecer da commissão sendo impugnado, fica 
adiado: por tanto, acho que se deve pôr isto em 
pratica, e poderá ser util para os Srs. deput3dos 
pensarem sobre a ma teria : tal vez se determine 
mesmo a maneira mais favoravel para a publicação 
do Dim·io, e a sua extensão a todas as províncias do 

23 



90 SESSÃO El\'I 19 DE MAIO DE 18'26 

Imperio. Portanto sou de parecer que fique adiado· 
ao menos por cinco dias. 

O SR. OnoRICO MENDES:- Mas entret~nto vai-se 
demorando a impressão do Dim·io, que e o que se 
queria ·obstar. _ 

o· SR. LINO CouTINHO:- E' da ordem que l~go 
que ha opposição a algum parecer de comm1ssao, 
fique adiado. 

O S!t. TEIXEIRA DE GouvÊA: -(Fallou no ,rnesmo 
sent.ido). 

O SR. DI'\S:- Por causa da ordem peço que o 
adiamento seja o mais brevt' possivel. 

O SR. Lmo CoUTINHO:- O regimento maroa para 
o dia seguinte, ou para o tempo qne o Sr. presi
dente determinar. 

Havendo o Sr. presidente determinado para o dia 
seguinte: disse · 

O Sn. LI"fO CouTINHO:..:__ Um honrado membro 
me lembra que seria bom que se lesse o requeri
mepto. 

O SR. SouzA FRANCA:- Não se póde lêr agora: 
está adiado. o 

Não havendo mais pareceres a lêr, o Sr. secre
tario Souza Franca apresentou o diploma do 
Sr. Manoel Telles 'da Silva Lobo, deputado pela 
provincía do Maranhão, e. o _Sr. presidente_ cen
vidou os membros da comm1ssao de venficaçao de 
poderes para interpôr o seu parecer sobre a legali
dade do diploma. 

Entretanto pedio a palavra, e sendo-lhe conce
dida, disse 

O Sll. CLEJIENTE PEl\EIM: - Sr. presidente,, o 
dia de terca-feira foi destinado por Sua Magestado 
Imperial opara se fazerem as exequias do Senhor 
D. João VI. Esta ma teria não pó de deixar .... 

Foi interrompido pelo Sr. presidente, que d"isse 
estar destinada esta materia para a ordem do dia, 
no fim das segundas leituras. 

Seguio-se a terceira parte da ordem do dia, e o 
Sr. secretario Souza França fet' immediatamente a 
segunda leitura da indicação do Sr. Vergueiro, 
ácerca de examinarem as commissões, os trabalhos 
da assembléa constituinte. 

Sencfo esta indicacão offerecida á discussão ·da ea
mara pelo Sr. presidente, e não havendo quem 
fallasse sobre ella, disse 

O Srr. PRESIDENTE :- Como não ha que_m falle, 
pe!'gunto se a camara approva esta ingicação. 

Venceu-se pela affirmativa. 
E o Sr. presidente em seguida :-Eu convido em 

nome da camara aos senhores das commissões para 
darem a devida attenção á indicação do Sr. Ver
gneiro. 

Fez mais o Sr. secretario Souza Franca a se
gunda leitura da indicação do Sr. Ledo, ácerca do 
exame do que diz respeito ao commissariat'o do Im
perio. E posta á discussão, disse 

O SR. LEno: -Como autor da indicação devo 
su~tenta-la. Talvez pareça que esta ind1cação se 
entende com a proposta que ha pouco fez o hon
rado membro, o Sr. Chagas, pela commissão de 
guerra ; mas não se entende, nem se complica. 
Eu peço que a commissão apresente as bases, 
sobre que esta camara ha- de mandar formar o pro
jecto de lei; que a commissão peca informações ao 
governo para formar o seu projecto; e com estas 

informações apresimte as bases para ~erem. discu
tidas nesta camara e formar-se uma le1. 

Não fallando mais nenhum dqs Srs. deputados 
sobre a indicacão, propoz o Sr. presidente, depois 
de se haver ju!"gado a materia suflicient~mente dis
cutida, se se approvava a indicaçio : e decidindo-se 
que sim, foi remettida para a commissão de guerra, 
afim de proceder na conformidade da mesma. 

O SR. SouzA FRANCA, continuando as' leituras, 
fez a segunda da indicação do Sr. Nabuco ácerca 
do monte-pio das vi uvas Q.t>s officiaes milit~res, e~c. 
E sobre a materia, proposta á discussão! disse 

O SR. CosTA AGuiAR c- A indicaçã:o do nobre 
deputado tem dous fins .. Pede que se exijão do mi
nistro da guerra informações. (Lêtt a parte da indi
cacão -que a isto. se ?'efere). Eu acho muito con
forme que o monte-pio deva ser estab~lecido ~10 
Brazil, e assento que não ha estabelecimento tao 
util como este. 

A primeira parte deve ser mandada á com~issão 
de guerra, para dar o seu parecer a este respello, ·e 
ao ·mesmo tempo pedirem-se os papeis que o nobre 
deputado e~ige. 

Quanto á segunda parte, que faz · extensfyo o 
monte-pio ás repart.ições civis, tambem apolO mUito; 
porqne não sei que os militares, tenhão ma1s direi.to 
a ter este -monte-pio do que os empregados ClVlS. 
Eu acho que todos têm o mesmo direito, .e até que 
se devia tambem estender aos Srs. ecclesiasticos, 
porque se não têm parentes tão. chegados, podel_ll 
ter irmãs, etc. Não ha nada ma1s util, nem ma1~ 
coliforme do que isto. Portanto a este respeito é 
muito ne-cessario que se lhe dê uma outra fórma, e 
por isso me lemb\·a v a que fosse esta indica cão ré
meL tida á commissão de legislação, \l não de leis 
regulamentares, por não estar propriamente mar
cado na constituição. Portant<?--{lroponho quo seja 
remettida á commissão de legislação para tomar em 
consideração e apresentar um projecto de lei. , 

O Srr. NABuco: - Eu tinha lembrado que fosse á 
commissão de marinha e guerra. 

O SR. Cosn AcuiAR : - 'fambem não me op
ponho. 

O SR. SouzA FRANÇA: -Creio que se satisfaria 
á indicação, se fosse á commissão de marinha·· e 
guerra, mas como já teve segunda leitura,· e está 
em discussão, vou fallar sobre ella. 

Eu assento que o monte-pio não deve ser sómente 
extensivo a militares, deve ser a todos os empre
gados publicas, que vencem ordenado: portanto en· 
tendo que se deve dar a competente direcção ·a es,te 
negocio, e esperar que venhão do ministro da guerra 
as informações que pede a commissão, e qu~ esta 
depois apresente o seu parecer, para se formar um 
projecto de lei geralmente sobre os empregados pu
blicas. 

O SR. CosTA AGUIAR:- E' precisamente o que 
eu acabo de dizer, o nobre deputado quer que seja 
a indicação remettida á commissão de marinha e 
guerra, na parte em que toca a militares; e eu "só 
quero que na parte que toca a empregados civis seja 
remettida á commissão de legislação. POT _conse
quencia peço que se divida a indicação em duas 
partes, para se poderem pedir as informações com
petentes ácerca da primeira; e "quanto á segunda 
assento que deve ir á commissão de _legislação, 
para apresentar um parecer a este respe1to. 

O Sa. SouzA FRANÇA:- O que me parece melhor 
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é -que, quando fôr á coa1missão de legislação seja assento que é urgente, e que se deve tratar deste a e
acompanhada com as illustrações da commissão gocio. 
de marinha e guerra. Tem-se de officiar ao go- Sendo a materia julgada sufficientemente· discu-
verno pela comnüssão· de marinha e guerra, para tida, e posta á votação, foi approvada. 
virem as informações, que se exigem a este res- Lêu ainda o Sr. Souza França, em segunda lei
peito. A commissão apresentará depois as bases á tura, a indicação do Sr. Cunha Barboza, ácerca 
camara, e então póde remetter-se com todas estas dos direitos que pagão nas alfandegas os generos 
illustrações á commissão de legislação para formar impor tados pelos estrangeiros. E sobre ella, posta 
um projecto de lei geral. em discussão, disse 

E' necessario qne·isto vá em ordem de trabalho: O SR. HEZENDE Cosu:-Consta-me que o minis
qne se recebão as informações, que se mandão pe- tro da fazenda se tem occupado a indagar com 
dl·r ·. qtte a commissão de marinha e guerra inter- - · d · nd d multa mm eza as ongens das re as, e· cni o qne 
ponha o seu parecer: que a camara 0 tome em pouco poderá tardar, que apresente o seu relato rio. 
consideração, e que 0 remetia á commissão de !e- Elle satisfará plenamente ao qne exige o illnstre 
gislação, para esta poder redigir um projecto de lei; deputado, sem que seja necessaria esta indicação. 
por isso acho que este negociO deY!a por ora ficar 
adiado. O SR. Cu~HA BARBOZA :-Esta indicação foi feita, 

P tou O Sr Presl.dente se a mate~1·a estava para saber por que razão, pagando algumas nações 
M~ · . ' 24/ sufficientemente discutida . Dicidi1lcse que sim. E estrangeiras o o, outras ha que pagiio sómente 

propondoca á votação em duas partes, -venceu-se que 15. Não deve a fazenda publica soffrer este prej nizo. 
a primeira estava prevenida pela proposta da com- O Sn . REZE:>:DE CosTA :-'VIas eu creio que não 
missão de marinha e guerra; e quanto á segunda é necessaria, pOi'que o relatorio do ministro da fa
que se esperassem do governo as in formações sobre zenda satisfará plenamente á requisição do honrado 
o monte-pio militar, para depois de ouvida sobre membro. 
ellas a referida commissão, se dar de tudo a d1- O Sn. CuNH.I. BAnBou:-Mas talvez tenha de-
recção para a de legislação. mora, e eu fiz a indicação para evitai-a. 

Continuou o Sr. secretario Souza França, fazendo O SR. HEZE1!DE Cosn :-Eu creio que por es tes 
a segunda leitura da indicação do Sr. Getulio sobre 15 dias; o ministro o àpresentará. 
os direitos das entradas dos negociantes da pro- O SR. v.~sco:>:cELLOS :--:-Deve-se pedir ao governo 
víncia de Mato-Grosso; que sendo posta á dis- as informações que exige o nobre depLllado, e 
cussão, disse entà o haverá lugar de o accusar ou fazer uma lei a 

O SR. CLEhiENTE PEREII\A :-Parecia-me Sr. pre- este respetto. O relatorio do ministro não virá 
sidente, que este negocio devia ficar adiado até ·senão d'aqui a quinzedias, e talvez depois. 
vir o relato rio do ministro da fazenda: segundo o E' da maior urgencia que o ministro informe, 
que ouvi, não poderá tardar; por tanto não se como pede o nobre' deputado, afim de que se dêm 
perde nada em que fil(ue por ora addiado. as providencias, e uma nação não pague menos do 

O SR. GETULIO :-Este negocio nada tem com o que outras em iguaes circumstancias. 
relatorio do ministro da fazenda ; é um negocio O Sn. REzENDE Cosn :-Sabe-se muito bem que 
particular. Houve uma representação a Sua Ma- todas as nações estrangeiras pagão 24 °/o em razão 
gestade Imperial a este respeito, e o mesmo au- do decreto, que assim o marco u indistihctamente, 
gusto senhor decidio qúe es te negocio devia ser e que os 15 °/0 unicamente os paga a nacão ingleza 
tratado na camara; o que tem isto com o relatório em virtude do tratado. • · 
do ministro da fazenda? O SR. VASCONCEhLOS :-Este tratado acabou-se: 

O SR. SECRETARIO SouzA FRANÇA :-A indicação eu ao menos assim o julgo. As informações diráõ 
é simplicíssima. O governo decidi o que este nego- se elle ainda está em pé, ou não; mas eu creio 
cio fosse tratado na camara, e o que qner o Sr. de- que elle cahio. E' necessario darem-se as provi
pulado é que se tome em consideração. dencias. Yenhão essas razões, se as ha, para uma 

nação pagÇir menos do que as outras: venhito as 
O Sn. HEINEAU :-A' parte é que toca .requerer informações , e depois deliberaremos; puis sem 

os papeis para virem a esta camara, mas não ha ellas não podemos dar nenhnmas providencias. 
parte que vá requerer estes papeis:' por tanto não Portanto, voto. que se peçüo q11anto antes ao go
devemos tratar disto. verno as informações que indiia· o illus tre depLl-

0 SR. GETULIO :-Parte sou eu, como represen- tado. 
tante por a<ruella província, e não duvidarei re- O Sn. PIRES FERREIRA :-Sr. presidente, o hon-
querer tudo o que fôr a-beneficio d'ella. rado membro labora em um erro. O tratado de 

O SR. SouzA FRANCA: -Isto está decidido. 1810 ainda não acabou, porqne no penultimo-ar
Qualquer Sr. deputado póde fazer indicações, sem tigo diz qne será perpetuo. O que se estabeleceu 
que ninguem se possa oppôr, para promover o foi qne no fim de -tantos annos os dous governos 
bem publico de uma província. Qualquer Sr. de- se arranjariãol sobre certos artigos, mas a base do 
pulado é procurador competente. tratado é perpetua. 

O Sa. CLEMENTE PEI\E!R.L-Eu quereria ainda . O Sa. VAscONCELLOS :-Sr. presidente, o tratado 
accrescentar que qualquer Sr. deputado é pro cu- já cahio,. não ha duvida alguma a este respeito: já 
rador competente, não só. por sua província, mas não rem vigor, porque com a nossa separação aca
pela nação inteira, porque . é representante da bou-se este tratado, que foi feito com Portugal. 
nação toda. (Apoiado I Apoiado I) Mas ainda que assim não fosse, venhão as. informa-

O SR. CuNHA MATTOS :-Como representante da ções,_ examinemos isto para se darem as provi
minha província, teria que impugnar 'alguma deuc1as . 
. consa a indicação .do nobre deputado; comtudo O Sn. CuNH,t llAnBOZA :-Os artigos que diz, que 
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são eternos, são aquelles artigos, que são de direito 
publico universal, e . que não pódem va1'iar (Apoia
do f Apvindo f) De mais o tratado diz que no pe
ríodo de, 14 annos os dous governos se ajus
t aritõ a respeito de certos pontos: e quem sabe se 
esta matcria não entra nestes pontos ·? Emfim seja 
ou nito seja eterno, devem-se pedir as informações 
ao governo. 

O Sn . CosTA Acu1.m:-Sr. presidente, o que eu 
requeiro é que V. Ex. mande SL!Spender o que se 
vai trazendo sobre o tratado. (Apoia.dof) Não en
tremos agora nesta materia: tratemos só da indi
cacào, que propôz o honrado membro, e nada de 
tratado, nem _se caducou, nem se não cad11cou. 
O nobre deputado se reduz a pedir informações; e
assim se deve fazer; o ministro eompeteme as 
mandará. 

O SR. DIAS :-E' necessario que esta camara 
tn-cte este negocio com todo o cuidado. Tratados 
perpetuos em co usas humanas, nõ.o entendo! 

Posta a maleria á votação, por se achar suffici(m
iemente discutida , foi approvada. 

Terminou o Sr. Souza França as segundas lei
turas pela indicação do Sr. Getulio, sobre a dota
ção de Suas l\Tagestades Imperiaes e seus augustos 
filhos. Entrando em discussão, disse 

O Sn. GETULIO :-Como o honrado membro o 
Sr. Hezende diz que o ministro da fazenda, por 
e5tcs 15 dias, apresenta o seu relatorio, requeiro 
que fique adiada a indicaç.ão para logo que Yier o 
relatorio, a commissão dar o seu parecer. Este ne
gocio é urgente, porque deve-se estabelecer ao 
chefe da.nação uma dotação proporcionada á sua 
alta dignidade. 

Propôz o Sr. presidente o adiam8nto, e foi ap
provado. 

Terminadas as segundas leituras pedi o a palavra 
e sendo-lhe concediaa, disse 

O SR. CLEMENTE PEREIRA :-Sr. presidente, o dia 
23 do corrente está determinado por Sua ~j ages
tade Imperial para se celebrarem oxequias em me
moria do Sr. D. João VI., a gual não póde deixar 
de ser grata ao Brazil ao menos por tres motivos 
principaes, o primeiro por ter aberto os portos ás 
nações estrangeiras de que se tem seguido muitas 
vantagens; o sogu ndo por ter elevado o Brazil á 
categoria de reino, e o terceiro finalmente, por ter 
reconhecido a independencia do Brazil sem o hos
tilizar. Estas são as razões em que me fundo para 
propôr a presente indicação. (Mandou á mesa. e 
sendo lida continuou.). Requeiro a urgencia por 
estar muito proximo o dia 23. (Apoiqdo.) Eu acho 
que isto não poderá ser objecto de duvida, o nego
cio urge e a seguirmos a marcha ordinaria, não o 
poderemos decidir em tempo. Por consequencia acho 
que este negocio se deve decidir jã. Parece-me que 
não é materia tão difficultosa, que se não decida á 
primeira vista ; por isso julgo que nem é neces
sario entrar em discussão. 

O Sn. PRESIDENTE propôz a urgencia e sendo ap
provada, fez o Sr. secretario Souza Franca a se
gunda leitura; e declarando o Sr. presidente estar 
em discussão a materia, disse 

O Sn. O nO Rico MENDEs :'-Eu cuido que tem todo 
o lugar a indicação do Sr. Clemente Pereira não 
tanto pelas razões que tem -expendido, como porque 
é isso do nosso dever em obsequio ao chefe da 
nação . 

O SR. CLEliiENTE PEnEm• :-Eu apontei princi
palmente estas razões, e não muitas outras que 
podia apontar. Convenho porém que seja pelas 
razões que parecer. 

O SR. CosTA AGUIAR:-Sr. presidente, eu acho 
que é mui justo ó sentimento que nós tributamos 
á memoria do Senhor D. João VI, por muitas 
razões foi o nosso soberano, e igualmente foi o pai 
do nosso augusto Imperador. Eu qu~ria porém 
fazer unia emenda, se o illustre deputado me con
cedesse licença, accrescentando- A assembléa, 
ãcompanhando a Sua Magestade Imperial em seu 
justo sentimento, envia uma deputação. 

Talvez nos fosse mais decoroso mandar uma de
putação assistir áquellas exequias, e ia esta depu
tação da mesma maneua que se prat1cava nas 
cortes de Lisboa: as côrtes mesmo mandavão uma 
depLrtação do seu seio composta de 12 membros 
assistir ás exequias, quando morna algum de seus 
.deputados, parece-me que com muito mais razão 
devemos mandar agora uma de nosso seio para as
sistir ás exequias do Senhor D. João VI, tomando 
assim parte no justo sentimento de Sua Magestade 
Imrerial. 

l enho tambem a ponderar que o illustre membro 
diz que julga que é no dia 23 que se fazem estas 
exequias, porém precisamos saber se é com toda a 
certeza nesse ·dia. 

O SR. CuNHA BARBOZA :-Tinha-se determinado 
que fosse no dia 24, mas parece que depois se deci
di o que fosse no dia 23, afim de se poder desem
baraçar a Capella Imperial para a festa de Corpo de 
Deos que é na qLiinta-feira. 

O Sn, CosTA AGUIAn oífereceu á mesa a sua 
emenda, que sendo lida na fórma seguinte 

«EMENDA 

« Proponho, por .accrescentamenlo á indicação do 
Sr . Clemente Pereira, que esta camara envie uma 
deputação de seu seio para assistir ás exequías do 
Senhor D. João VI, 'expedindo-se cõm anticipação 
o competente officio ao ministro do imperio ácerca 
deste nego cio. " · 

E apoiada entrou conjunctamente em discussão 
com a indicação ·referida. E tendo a palavra disse 

O Sn. VEHG UEIRO :-Eu concordo com a proposta 
de que se sus-pendão os trabalhos no dia.23, porém 
não concordarei sobre o projecto de. mandar uma 
deputação. Parece-me que isto não se deve fazer, 
nem é neeessario para o obsequio; pois não sei 
como este se augmente uma vez que s~ decida a 
suspensão dos nossos trabalhos que é o maior que 
podemos f~zer. Eu julgo que a deputação não póde 
ir de maneira alguma, porque ainda não está regu
lada a etiqueta sobre o lugar que deverá occupar 
esta deputação. São co usas que á primeira vista 
parecem mui faceis, porém que encontrão muitos 
inconvenientes quando se querem executar. 

Eu creio que se preepche o fim suspendendo-se 
os trabalhos naquelle dia, porque julgo que a 
maior parte dos Srs deputados se pr.estaráõ, e escu
samos de conprometter-nos sobre lugares. Cada um 
dos Srs. deputados di!sta camara, creio,que está 
muito disposto a este obsequio, e por tanto acho des
necessario que se mande uma deputação. 

O SR. CosTA AGUIAR :-Tudo quanto ponderou o 
nobre deputado,· não tem nada com o que eu disse . . 
Nós podemos prevenir o inconveniente que aponta, 
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porque temos tempo suficiente para darmos.parte 
ao governo que a camara dos deputados tomou em 
deliberação mandar uma deputação para assistir ás 
cxequias do Senhor D. João VI. Nós temos tempo, 
porque respondendo o governo, creio que se po
derá mui bem designar os lugares. Não se segue 
por isso que fiquem vedados de lá irem os senhores 
que·quizerem. Não se decide tambem que vão todos, 
porque isso depende da_ vontade dos Srs. dep_ut~dos, 
e se manda uma deputação. J>or consequenc1a Julgo 
que se deve oficiar ao ministro competente, que 
esta camara tómando parte no justo sentimento de 
Sua 1\lagestade Imperial, pretende mandar uma 
deputação do seu seio a.ssistir ás exequias. . 

O SR. VERGUEmo :-Sr. presidente, é precisa
mente isto que eu não quero. Diz o honrado membro 
que se póde oficiar ao ministro competente afim 
·de elle designar os lugares, porque outra- cousa 
não se póde entender: mas pergunto eu a camara 
deve estar pelo que o ministro quizer? O ministro 
póde designar lugares,. que não sejão da appro
vacão da camara: a camara púde não estar pelo 
qué o minist.ro fizer, e entretanto entraremos em 
uma contestação, que de nada serve, e de que não 
ha necessidade. 

Além disto, porque mandaremos nós es~a depu
tação 'l Eu creio que já não é pequena cousa decla
rar-se a suspensão dos trabalhos naquelle dia : e 
mesmo me parece que assim hão de concorrer muito 
mais Srs. deputados. 

O Sr. CLEAIENTE PEREIRA: -E' verdade Sr. pre
sidente, que eu não devia'fallar mais sobre a indi
cação, porque é fóra da ordem; mas se V. Ex. m'o 
permitte, tenho ainda que dizer. 

(Sendo-lhe concedida a palavra, continuou o il
lustre orador.) 

Quando eu redigi a indicação, não me esqueceu 
se deveria ou não mandar-se uma deputação, mas 
como não estavão designados os lugares para ella, 
pareceu-me que não deveria ir sem se decidir a eti
queta, com que devem ser recebidas deputações desta 
natureza. 

Além de que, Sr. presidente, eu creio tamhem 
que esta camara só por si terá pouca representação, 
fóra deste recinto; porque toda a sua represen
tacão fóra delle é conjuncta com a do senado : e o 
senado parece que deliberou que não devia mandar 
deputação, 

O Sn. Onomco MENDES:;...... E' contra todos os 
princípios que esta eamara sem estar reunida com 
o senado, não tem representação: eu creio que 
sempre tem alguma; pois que tem uma parte da 
representação nacional: e isto não é pouco. 

O Sn. VAsco~CELLOS: - Sr. presidente, nada de 
mandarmos deputação ; isto não é acto legislativo, 
nem da nossa competencia. Não haja trabalho nesse 
dia:: vamos á igreja, mas nada de deputação, que nos 
vá comprometter. 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Eu convenho que se 
deve mandar uma deputacão ; deste modo solemni
samos mais este acto : e convém mesmo faze-Jo ; 
primeiramente em attenção a ser o Sr. D. João VI. 
Pai do chefe da nação ; Sl!gundo pelos beneficios, 
que elle fez ao. Brazil. 

O dizer-se que não é de nossa corilpetencia manâar 
esta deputação, porque não é acto legislativo, creio 
que não se póde admittir esta razão, porque nós 
mandamos muitas. deputações, que nada tem com 

-os actos legislativos: por exemplo, a anterior ao 

juramento, etc. Esta não se oppõe aos nossos fins 
legislativos, é um acto de respeito e gratidão, que 
convém praticar. Sr. presidente, eu estou persua
dido que o governo não deixará de nos dar um 
l~gar honroso e d_e distincção ; e quando nos não 
de, segue-se por 1sso que não devemos mandar 
deputação? 

O Sn. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, isto não 
é aeto publico nem de legislação, e portanto não
entra no numero das nossas obrigações. Vamos 
todos, mas não mandemos deputação. Nôs só com
parecemos incorporados em actos nacionaes, e isto 
não é acto nacional. Eu julgo que o exemplo das 
côrtes de Lisboa não é applicave1; porque este ob-
sequio é feito a um rei estrangeiro. . 

o Sn. CoSTA AGUIAR: - E' da nossa obrigação 
tudo quanto é render obsequios ao chefe da nacão 
(Apoiado por muitos dos Srs. dejJutados); porque 
deve ser tratado com toda a considcracão. Eu me 
lembrei desta deputação, porque em Lisboa assim 
se praticou. Ainda que vão os Srs deputados par
ticularmente, nfto Y<ti a camara, e mesmo quando 
succedesse que se ajuntassem todos, ou um grande 
numero,. não se poderia dizer que era a camara 
reunida. Eu julgo que é do nosso dever manifestar 
por todo o modo possível a parte. que a camara 
toma no justo- sentimento do imperador, e quanto 
deseja obsequiai-o. 

O SR. l\hncos A:-.-TONIO : - Sr. presidente, nas 
antigas côrtes de Portugal, era estylo ir uma depu
tação. Isto se acha nas historias antigas de Por
tugal, ácerca mesmo das côrtes de Laniego. A 
exemplo destas nas côrtes de Lisboa se tratou de 
uma semelhante deputactw; 11 tal era a que ia, 
quando se solenmisava o funeral de algum deputado 
que morria. Quando houve o funeral da rainha, se de
liberou se deveria ir ou não a deputacão, na fôrma 
que se praticava nos funeraes dos depu.tados. Eu não 
sei que motivos occorrêrão, porém não foi esta depu
tação. Portanto eu não me opponho a que viÍ essa 
deputação, antes me parece muito justo que sigamos 
as antigas fôrmas da mónarchia, de que foi o 
Brazil desmembrado, e que se solemnise quanto 
possa ser esse acto de veneração. Tambem me pa
rece justo que haja antes uma intclligenc.ia com 
o ministro d'estado, como bem ponderou um 
illustre deputado. que me precedeu, e fação-se 
todos os obseqmos, mas comtanto que fique 
salva a dignidade desta camara. Este é o meu pa
recer. ;; 

O SR.. SouzA FRANCA : - As etiquetas não são 
mais do que certas ·considerações, que se guarda 
nas nações civilisadas de uma para as outras. Nós 
tratamos de obsequi os ao chefe da nação brazileira 
pelos representantes da mesma nação. A nação 
brazileira é representada pelo imperador e as duas 
camaras: trata-se meramente de uma parte desta 
representação nacional prestar estes actos, a que 
chamamos etiquetas. Não se póde prescindir que se 
facão com toda a solemnidadc. A camara não se re
presenta senão por meio de uma deputação; c ainda 
que lá fossem todos os Srs. deputados, não passaria 
de um obsequio particular de um subdito para com 
o seu soberano e este obsequio nunca se poderia 
tomar como obséquio da camara. 

Ha casos, em que o exemplo do senado poderá 
servir, mas outros haverá, em que os desprezemos. 

Allcgou-sc mais uma raraõ}ara que não Josse a 
deputação, e era que não se sabia o lugar, que 

24 
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ella devia occupar: eu acho que isto é uma cousa paço1 não ha de deixar de a honrar em um acto tão 
bem indifferente; porque a igreja é lugar, aonde pubhco. 
todos vão sem distincçáo e qualq,uer lugar é hon- O SR. LINO CounNuo : - Nada é tão justo como 
roso. esta emenda, que fez o Sr. deputado sobr0 a indi-

Portanto creio que se deve olliciar ao governo, cação, porque especifica mais. Esta camara já 
que esta camara quer mandar uma deputação cumprio com o seu dever: já mostrou a parte que 
ás exequias, que Sua Magesta<le Imperial quer tomava no justo sentimento de Sua 'lagestade o .Im
fazer ás cinzas de seu augusto pai, e que destine perador: nada porém agom mais justo, nada mais 
a hora e lugar, para se apresentar a deputação. bonito e nada mais político do que irmos assistir 

O SR. YEnGuEmo : - Eu não me opponho de aos funeraes, que faz ao seu augusto pai; e isto por 
sorte nenhuma á deputação: o que digo é que se meio de uma deputação, parque mostra a intencão 
decida a etiqueta, porque não é indifferente ; e que determinada de obsequiar o monarcha, o qué se 
não fique esta regulada pelo mini~tro: isto é'que II.'io conhecêra, se fossem muitos por devoçao. 
eu não quero. E' necessariü que a etiqueta seja <)uant~ ao lngar que esta deputação deve occupar, 
regulada pela camara, é preciso que a commissào e de crer que o governo marque. o melhor; e, como 
de regimento apresente um projecto, e que este diz o Sr. França, não nos embaracemos conr lu.
passe, para que d~pais possa ir a. deputa~~o, mas gares. Eu estou certo que o dono da casa sempr~ 
emquanto não esta regulada_ a et1qu_et~, nao deve dá o melhor lugar aos hospedes, que o YPID obse
ir. Supponhamos que se offiem ao mm1stro, e que quiar. Por consequcncia é de presumir que o go
esle dá uma resposta, que não agrada: como ha de verno os haja de tratar com toda a delicadeza que 
ser? Vamos em regra; estabeleçào-se estas for- merecem semelhantes hospedes. Por isso sou de 
uu1.lidades, c depois obraremos em conformidade, parecer que se mande a deputação, e que não nos 
o mais é expor-se esta camara a dizer que ha de ir, devemos embaraçar com os lugares, que se ha de 
e depois nào ir, por não ter determinado o modo oecupar; porque a acçào boa ou má fica com quem 
como o ha dr fazer. . · a fez. 

Demais, senhores, os exemplos, que sn tem tra- O SR. MAIA: - Eu sou muito de accoedo que se 
zido, não sN·vem pat·a o caso; isto nf10 é acto na- fação obsequios a Sua 1\Iagestade Imperial, e tambem 
eional, é um obsequio fL·ito a um rei, que, se bem que seja por meio de uma deputacão, mas não en
muilo digno da nossa consideraçào, se tornou tendo que S'3 fação estes ohsequios: deixando nossos 
t>strangeiro para nós. trabalhos. Não se Yá entender que queremos fazer 

Eu não me opponho a que se fação todos os ob- estes obsequios para nosso commodo particular, 
sequios, mas sempr·e se de,·e ter em conside1·ação 0 fugindo ao trabalho. Por isso assento que devemos 
que acabo de ponderar. fazer os obsequios e trabalhar no mesmo dia. Se 

Se se venceu em Lisboa, que a deptttação não tivessemos mais deputados, poderia ir a deputação, 
1 i.> • e ficarem os mais da camara, porém como não os 

fo~se, como disse um IOnrado mem ro, e porque temos, não se póde isto praticar assim : portanto 
nãu se sabia 0 modo, porque seria recebida. :\'ós proponho que a deputação vá assistir de manhã e 
haYemos de passar por todos estes embaraços. que se trabalhe de tarde. 

Não ha du,·ida que na igreja todo lugar é hon- O Sn.. LINO CouTINHO: - Nunca foi minha in-
roso, mas é para um particular, e uma dcputa~_;ão tenção que os trabalhos da camara ficassem sus-
desta camara nüo é um particular, nem se deve 1. pensos e para 1sados. Creio que temos numero 
consentir que tenha qualquer lugar. sufficiente para mandar a deputação, afim de mos-

Por tanto voto que a commissão apresente um trarmos a nossa vontade e continuar com o trabalho. 
projecto para regular_ as formulas, por que a depu- Não é preciso que vão 24; póde ir numero menor, 
tacão ha de ser recebida. porque ha de chegar ao conhecimento do throno 

O SR. SouzA I<RANÇ,\: - Eu responderei a al- que não mandamos maior porque não podemos, e 
gumas razões que allegou o illusl"re deputado. ficará tão satisfeito como se fosse a casa inteira: e 

Diz que o obsequio é feito a um rei estrangeiro, assJm cumprimos com o nosso dever, com a nossa 
e eu digo que é feito ao imperante da nação: a elle obrigação com a politica. . 
é que prestamos 0 obsequio. · O Sn. M.uA: - Eu fallei ácerca da indica cão 

A outra razão, que nós havemos de marcar a d d • 
etiqueta, com que devemos ser recebidos, tambem que i'Z que se suspen ão os trabalhos: ·a isto é que 
não me convence. Quando se vai a qualquer casa, me opponho, porque nada tem o obsequio com o 
não se póde dizer a etiqueta com que nos hão de serviço. Não posso porém concordar com a proposta 
receber, nem o lugar que havemos de ter nessa de se mandar uma deputação, mais pequena, porque 
casa. Estamos aqui no mesmo caso. A capella é do ainda que qtúzessemos mandar uma deputacão 

que fosse menor, não podia ser de menos de.l2 
imperador, isto é, a casa é sua. Dizemos nós que esta membros, de sorte que ainda nesse caso não pode-. 
camara manda uma deputacão, e como havemos . 
marcar o lugar, aonde havémos de ser recebidos? rtamos continuar 0 serviço, pois até agora ha só
Isso não tem lu.,"ar nenhum. O nosso dever é mente 62 Srs. deputados e indo a deputacão de 12, 

ficão 50, e não podemos igualmente trabâlhar. mandar a deputação, que é o qne se pratic~ em 
todas as nacões, que tem systema representativo : O SR. LINO CouTINHO : - Póde-se mandar uma 
e ·se acaso não se nos assignar um lugar, qae talvez deputação de '7 ou 8 membros. 
o capricho de alguns julgue que se deve assignar, O ~R. SouzA FRANÇA :-Ha de ir segundo marca 
a camara não perde nada: fez o que devia, e o go- o regimento, que diz que não póde ser de menos 
verno nã_o cumprio com o seu dever. de 12. 

O SR.. BAPTISTA PEnEIRA :-Eu tenho que accres- O Sa. L1No CouTINHO: -Eu não tenho visto 
centar. Ninguem está em tão boa disposição de seguir-se ordem nisto. O senado mandou no outro 
honrar esta camara como o_ throno. E se -eUe tem dia 14, aqui se mandarão 24; emfim não segue 
honrado" os -membros d~ta camara quan~o vã,.o ~~o!dem._ 
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O SR. l\JAIA mandou á mesa uma emenda, que 

foi lida-nos seguintes termos 

«EMENDA 

((Proponho que, combinado o obsequio com a obri
gação, suspendão-se os trabalhos de manhã e con
tinuem de tarde.» 

E sendo apoiada, c offerecida á discussão, 
disse 

O SR.. SouzA Fu.NÇA.: - Eu me opponho intei
teiramente a esta emenda. As exequias necessaria
mente hão de entrar pela tarde; e como é que se 
póde então trabalhar? Por ventura somos aqui al
guns jornaleiros? Eu acho que se não póde admittir 
a emenda. Nós não fazemos isto porque queiramos 
fazer 'o obsequio para não trabalhar, mas é 
porque não póde deixar de ser assim. Natural
mente hão de as exequia.s entrar tarde, e ar.abar 
tarde. 

O SR. MAIA :- Sr. presidente, nós não somos 
mestres de ceremonias de igreja; não sabemos 
quando hão de principiar, nem acabar as exequias, 
nem qual ha de ser o instrumental, que as faça 
levar mais ou menos tempo. Tambem não devemos 
esperar que se nos não tome contas; porque se 
não ~a umn au~qr_id~~que no-la tom~, ha a nação, 
que e um~-J>Plí i' · que nos tomat·a esta conta 
sempre. Eu acho q_(lJhJJ obsequio se pódecombinar 
com o serviço, e que devemos insistir que se não 
interrompa. 

O Sn. Dus :- Ou .esta deputação é compatível 
com o trabalho da camara, ou não : a não ser com
pativel, devemos largar os nossos trabalhos, não 
ha duvida. Mas, Sr. presidente, nós devemos ter 
mais cuidado dos mortos, do que dos vh·os? Eu 
estou bem persuadido que todos os Srs. de:putados 
prestaráõ o respeito, que se deve a um Ret que já 
foi nosso, por tanto achava que seria melhor que 
os que fossem mais devotoS' mandassem dizer ca
pellas de missas, o que não prejudicava ;i nação, 
que paga diariamente aqui, o que se salle. Eu não 
quero parecer singular, mas queria mais execução, 
e menos fantasmagoria. Eu creio lií. na devoção de 
quem lá vaiY Não é nenhuma, Sr. presidente, é 
impossível que a haja. Senhores, façamos o nosso 
dever, que é o fim, para que se nos mandou cá: 
quem o quizer tomar a bem que o tome, e quem 
quizer tomar a mal que o tome tambem. 

O Sa. CRuz :- Nós temos ferias humanas, e di
vinas. Temos ferias, que são admittidas em todas as 
nacões para casos extraordinarios. 

iulgando-se toda a materia sufficientementc dis
cutida, o Sr. presidente propoz ·á votação; }o, a 
emenda additiva do Sr. Costa Aguia-r, que foi ap
provada; 2°, a materia da indicação do Sr. Cle
mente Pereira quanto á suspensão dos trabalhos 
da camara no dia 23, e sendo approvada, ficou por 
isso prejudicada a emend!t do Sr. Maia. 

Quanto ao numero de membros, que devião for-: 
mar a deputação, disse 
~~· O SR. PRESIDENTE :- Proponho á camat·a se os 

em. bros, que devem formar a deputa~ão, que ha 
de ir assistir ás exequias do Sr. D. João VI em cum

rímento de nosso dever, e obsequ~o a S. :&1. Im
erial, deva ser em numero de 12, ou 24? E igual
ente lembro que mesmo que vão 12, não fica 
umero sufficiente.para continuar o trabalho. 

J O Sa. GETULIO :- A deputação deve ser de 2-I; 

assim está marcado no regimento que temos ado~ 
ptado. 

O SR. PRESIDENTE: - Ainda mesmo que fosse 
de 12, não podião haver trabalhos. 

O SR. GErutro: - Ainda que podessem haver 
trabalhos, não devia a deputacão ser de menos 
de 24. • 

Venceu-se que fosse de 24, e o Sr. presidente 
nomeou os seguintes Srs.: Chagas, Marques de Sam
paio, Marcos Antonio Bricio, Pinto do Lago, Rei
neau, Almeida e Castro, Soledade, Romualdo, Au
gltst~ da Silva, Tclles, Costa Aguiar, Gonçalves 
Martms, Cunha J\Iatlos, Albuquerque, ;\lendes Ri
beiro, Pedreira, Almeida Torres, I::tezende Costa, 
Ferre~ra França, Nabuco, Cruz Ferreira, Getulio, 
Carre1ra, Basto. 

A este tempo chegou á mesa, e foi lido pelo 
Sr. secretario Souza França o seguinte 

« OFFICIO 

·~~ Illm. e Exm. Sr.-Hontem foi proposto na ca
mara do senado um projecto de lei, designando 
gratificações para serem concedidas aos propl'ieta
ríos dos navios construidos no Brazil d'ora em diante: 
e o mesmo senado me · determina o participe a 
V. Ex. para o fazer constar á camata dos deputa~ 
dos. Deus guarde a V. Ex. Paco do senado, em 19 
de Maio de 1826.-Viscondedê Ba.rbacena.-Sr. !\Ia
noel José de Souza Franca. ,, - Ficou a camarn in~ 
teirada. · 

Depois mandou á mesa o Sr. Marcos Antonio a 
seguinte · 

rt INDICAÇÃO 

« Indico, que seja nomeada uma commissão de 
negociantes de fóra da camara, auxiliar da commis
são de commercio, com o fim de propôr alguns 
melhoramentos em favor do mesmo commercio. ,, 

Sendo lida, pedia o seu illustre autor a urgencia, 
accrescentando 

O Sn. MARcos A:srox10 :- Requeiro que os mes~ 
mos negociantes apresentem algum plano para me-
lhorar a sotte do commercio. . 

AJ?oiada ·a urgencia, e offerecida á )liscussão, 
contmuou '•'· · 

O Sn.. l\IARcos ANtONio:- E' uma simples no
meação de commercio, para que apresente um 
plano para o seu melhoramento. 

O SR. TEIXEIRA DE Gouv.EA :- O costume é que 
os mesmos Srs. da commissão apresentem, e elles 
são que propõem este melhoramento. 

O SR. CosTA AGnm :- Está claro que devem ser 
eleitos pelos Srs. da commissão. 

O Sa. CLE~IENTE PEREIRA :- Eu sou membro da 
commissão de commercio, e esperava pelo regi
mento para consultar ulguma cousa, e era bom 
saber o que se ha de fazer, pois que em tempo"com~ 
petente a comm!ssão fará a sua proposição, para 
andarmos conformes~ 

O SR. M.uA :- Por isso m_esmo é que se propõe 
uma commissão do commercio, e acho que será ne
cessario virem membros d.e fóra para ajudar os tra
balhos da commissão, e por isso não ha urgencia 
alguma para essa nova indicação. 

O SR. MAncos ANTONIO:- Por isso mesmo é que 
a commissão deve adiantar os seus trabalhos. 

O SR. VASCONCELLOS :-.Se a commissão de com 
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mercio poder por si mesma acabar os seus traba
lhos, escusa vir outro de fóra. (Apoiado.) 

O Sa. l\hRcos ANTO:\'IO :-'- Parece-me que é ne
cessario, e não ha duvida alguma de se admittir, 
pois que isto é licito aos membros dest.a illustre 
commissão, e isso nunca foi indecoroso. 

No congresso de Lisbôa, os negociantes propu
zerão as suas reformas, e derão planos e informa
ções, que podesscm concorrer para o melhoramento 
do commercio : a commissão do inlrrior ou se con
forma, ou não se conforma, ~~ tem o direito de 
aceitar, ou não; porém haYe-la ac.ho, e parece de 
primeira necessidade. A illustre commíssão, sup
ponho eu, não póde ter todos, e tão vastos conhe
cimentos <lo commercio, para apresentar planos, 
que são de tanta importancia; pois são cousas pra
ticas, e os membros da commíssão, creio que não 
são daquella profissito, ainda que não conheço per
feitamente estes senhores; e por isso desde já peço 
reverencia, !'C o qtw en julgo, não é exacto, pois 
não é de minha inlt>nçiw fazer-lhes injuria. · 

O Sn. Cu~JL\ :\l.nTos :-Eu digo, Sr. presidente, 
que não ha um sú commerciante de pratica, que 
emenda do interno do commercio do Brazil, e são 
mui poucos os que . sabem commerciar; por isso 
peço este melltoranlfmto. 

O Sn. CI.EliE"STE PEnEIRA:- En já disse que a 
commissüo em tempo co111petente ha de apresentar 
a sua proposta, por ora tem havido inconvenientes, 
e isso é que era neccssario considerar. A commis
são deseja acertar, c por isso quer proceder com 
circumspec~ão, espemndo as informações neces
sarias : j ;í na secretaria se copiárão alguns traba
lhos para este cfft' ito. Emquanto ao que diz o 
illustre deputado, que ha pouca gente que saiba de 
commerció, a ser assim, seria mais uma razão para 
embaraçar a commissào na escolha da que se propõe, 
mas essa não é a nossa opinião. 

O SR. CuNHA 1\hTTos:- Sr. presidente, com cf
feito, ainda torno a dizer, ha muito poucas pessoas 
que entendão do commercio interno do Brazil, e 
aqui mesmo existe quem póde dar algumas informa
ções sobre isto. 

O Sn. M.1.R.cos ANT0:\'10 :- Eu estou pelo que 
disse o illustre membro, o Sr. Clemente ~ereira, e 
que seja remeltida a minha indicação á commissão 
de commercio: assim estou satisfeito. 

Propondo o Sr. presidente á votação, venceu-se 
que fosse remettida para a commissão de Agriéul
tura, Commercío, Industria e Artes, para a tomar 
em sua devida consideração. 

O Sa. ALBUQUERQUE obtendo a palavra leu, e 
mandou á mesa o seguinte 

<t PRO.TECTO 

cc Art. 2. o Todos os negocios de sua competencia, 
passarúõ ao juizo de orphãos ·com todos os autos 
livros, e papeis existentes no cartorio do juizo ex~ 
tincto. 

tt Art. 3. 0 O juizo de orphãos se regulará pelas 
leis geraes, ficando no todo revogado o regimento, 
e todas as provisões, ordens, e disposições legisla
tivas, que regulavão o juizo de ·ausentes. - Paco 
da camara dos deputados, 19 de 1\faio de 1826. :_ 
Bernardo Pe1·ei:p, de Vasconcellos. » 

Sendo li~os pelo Sr. Souza França, ficarão para 
segunda le1tura. 

O Sn. )JAu, sendo-lhe concedida licença, apre
sentou ;i mesa uma indicação nesta fórma: 

cc l~DJCAÇÃO 

11 Proponho que se comride a commissão eccle
sfastica para formar uma tabella, porque se regulem 
aos reverendos parochos · do imperio os dízimos 
pessoaes, ou conhecenças, e os direitos de estola, 
ou benesses, que devem perceber dos seus paro
chianos. n 

E o Sr. Pinto do Lago, a que se segue: 
c< Indico, que se exijão do ministro. da fazenda, 

os papeis remettidos pelo presidente da província 
do Piauhy, sobre o melhor methodo de pagar, e 
arrecadar os dízimos dos ga:IJ.'!s va0um e cavaliar 
naquella província, vindos em ~~·-.~~'!:~ 011 Agosto 
de 1825. » 

Forão lidas pelo Sr. secretario, e ficarão tambem 
para a segunda leitura. . 

O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA, como·relator da com
missão de verificação de poderes, leu o parecer da 
mesma commissão sobre a approvação do diploma 
do Sr. Silva Lobo, nestes termos : 

« A commissão de poderes, examinando o di
ploma do Sr. Manoel Telles da Silva Lobo, depu
tado pela província do"Maranhão, e como o achou 
conforme a acta, e esta conforme á fei: é de parecer, 
que o Sr. deputado póde tomar assento nesta ca
mara. 

« Camara dos deputados, 19 de Maio de 1826. 
-Seguem-se as assignaturas. 11 

Exposto a votos, depois de lido pelo Sr. Souza 
Franca, foi approvado. 

Ultimamente mandou á mesa o Sr. Cunha Mattos 
os seguintes 

cc PROJECTOS 

« A assembléa geral legislativa do imperio de
creta: 

« L o As casas religiosas de ambos os sexos, que 
actualmente existem no imperio do Brazil, serão 
conservadas. 

cc A assembléa geral legislativa 
Brazil decreta: 

« 2. o Não se erigiráõ novas casas religiosas de 
ambos os sexos, sem licença da assembléa legisla-

do imperio do tiva do imperio. · 
« 3. o Os fundos, e dotações das casas religiosas 

serão arbitrados, e regulados pela assembléa geral 
legislativa. 

« Artigo unico. Ficão reduzidos a lO 0 /o os direi
tos, que até agora pagavão livros, papel e typo, 
qualquer que seja a nação que os importe.- Albu
querque. n . 

O Sa. VASCONCELLOS o seguinte 

« 4. o Os religiosos do imperio não dependeráõ de 
prelados geraes residentes fóra do Brazil. 

<< 5.0 O governo interno, e disciplina economica 
das casas religiosas, competi.rá. aos respectivos pre

« PROIECTO DE LEl PARA. A ABOLIÇÃO DO lUIZO DOS lados das Ordens. >> 
AUSENTES << 6. o No caso de abuso dos prelados locaes, contra 

. . • . pessoas reli~osas, have~á recurso para os bis{>os, 
« Art. 1: ~ f.Ica abo).ido o JUIZO de ausentes, como· no que respe1ta ao fôro mterno; e . para as justiças 

se nunca -t1vesse haVIdo. seculares no que toca ao fôro externo. · · 
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« 7. o A fiscalisação das rendas das casas religio~s, rios, curas da igreja brasiliense ; mas não se vedão 

pertencerá ás autoridades seculares. as offertas voluntarias. 
« 8. o Em todas as casas religiosas de ambos os << 10. As causas eccle.,siasticas terminaráõ no 

sexps, haverão escolas publicas, sujeitAs aos regula- te1·.r!torio do Br~il & a decisão dellas dependerá 
me,Qtos e inspecção do direct.or geral .4-os estudos do un_1cament~ dos ~1spos ou prelados, metropolitru; e 
imperio. prmHtz do 1mperw. 

<< 9.0 Os bispos terão uma amplissimaautor~.dade· «_11. Convocar-se-ha quanto antes um concilio 
nos membros dll;S casas reljgiosas, na parte que nac1pnal, que· estabeleça a disciplina regular e 
toca á missão e cateches~ dos índios, ou dos uniforme da igreja brazileira. Paco da cJUnara dos 
povos cívilisados ; <!-Ssim como a respeito das visi- deputa.dos, 18 de ~laio de 1826.- O deputado 
tas in sacris. Cunha MattQs. )) 

ct 10~ Nenhum homem será admitH4o no claustro, 
para fazer votos, antes de· chegar á idade de 
33 annos; e as mull}eres antes de co~pletarem ~

. << 11. Não haverá grades inteiras,nem estropes de 
ferro nas janellas superiores, córqs e locutorios 
dos mosteiros e conventos dás religiosas. 

« 12. As qualificações e admissões dos alumnos nas 
casas religiosa& serão approvatias pelos. bispos e 
confirmadas pelo Imperador. 

« 13. As confrarias e ordens terceiras de diversas 
congregacões serão conservadas, e não se poderáõ 
estabelecêr outras de novo, sem licença dos bispos, 
confirmadas pela assembléa geral. 

u 14. A receita e despeza das confrari.as e ordens 
terceiras serão examinadas e approvadas pelas 
autoridades seculares. 

c( 15. As casas religiosas, confrarias e ordens ter
cei~as, pagarão todas as contribuições, que· lhes 
competirem, pelo mesmo modo., que as pagão 
os outros concidadãos. 

<< 16. As casas. de misericordia serão isentas de 
contribuições. 

<< 1'7. Os estat~tos, constituições, regras de disci
plina e os compromissos das casas religiosas, con-_ 
frarias e ordens terceiras, serão examinadas pelos 
bispos e confirmadas pela asseinbléa geral legisla
tiva do imperio. Paço da camara dos deputados, em 
18 de Maio de 1826 .. - O deputado Cunfta Jll attos. » 

SEGUNJ>O 

A assembléa geral legislativa do imperio decreta : 
« I.o A igreja brazileira será presidida pelo 

primaz, ou patr:iarcha do imperio. 
<c 2. o As igrejas episcopaes do Pará, Maranbão, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, S. Paulo,. Minas
Geraes, serão elevadas a. metropolitanas. 

c< 3. o As· comarcas sectilares de cada uma das pro
víncias do iinperi(), serão eleva!ias ·a bispados ou 
p~el~zias su[raganea's tios arcebi?pos, das su;ts- pro
vmcms. 

-:, « 4. o Os bispados ou P.relazias das províncias de 
Mato-Grosso e Goyaz, ficaráõ silfraganeas do .r.ne
tropolita de S. Paulo. 

<c 5.0 A comarca de S. J11ão das duas barras, da 
província de Goyaz, ficará no estado em que se 
acQ.a, emqu1,1nt1l não tiver quarenta mil almas. 

<< ô. o, A província. Cisplatina, serà sufraganea. do 
metropolita. do1ftio de Janeiro. 

« ''h o. Os arcebispos. e bispos, ou· prelados, proce
deráõ.a, um~· cppveniente. divisão. das·parôchias das 
suas..dioce~es, a,qual será ~bmettida ã:. approv.ação 
da. assembléa· geral. 
· «· 8:. o .AccrBSoentar.-se-ltão .as.o cong~:.uas.·dos aroe~ 

bispos; bispos .OUt preladps, vigarios e curas; do 
:Srazil, .por,uma.lej. regulamentaJ:~o 

~,9.11nProhibe-se a:·p~eepção·. dolO ~ireit.os,.de-es
tola, e.-chancellari.a. nos' baptismo..~ oasamento 
obitos, pelos-arcebispos2'~ispos. ou prelados; ·v.iga-

TERCEIRO 

A assembléa geral legislativa do imperio de
creta: 

<< 1. o Fica suspenso o provimento dos postos de 
sargentos-móres dos corpos da 2a Unha. 

« 2.° Crear-se-hão sargentos ajudantes nestes 
mesmos corpos, tirados dos da 1 a linha e com os 
vencimentos que a estes competem. 

<< 3:0 Os ~argentos aJudantes dos corpos de ca
vallana, terao uma cavalgadura e forragem etfectiv:a. 

cc 4. o Os sargentos ajudantes dos corpos de in
fantaria, venceráõ · uma forragem durante as mar-· 
c~1as q~e fizere~, exceden~es a seis leguas de 
d1stanc1a das cap1taes dos d1strictos dos seus res
pectivos corpos; e nunca quando se conservarem 
estacionados nos lugares.. Paço. da camara dos depu
tados, em 18 d.e Maio de 1826. - O deputado 
Cn11ha Mattos. 
. O SR. SECRETARIO SouzA FRANÇA feí as suas res

pectivas leituras na mesa. Ficarão para a 2• lei
tura. 

Dada a ~1ora, o Sr_. presidente determinou pàra 
ordem do d1a ; I o ~a d.l_s_c.ws_s.ij.Q d.o parecar adiado da 
com missão de redacção do Diario, á cerca do reque
rime~to de Pedro P!.an_cher; 2.0 ,lei!-Úras de pareceres 
~as. d1v~rsas coml!llssoes; 3°,,"sagundas leituras de 
mdlcaçoes e prOJectos. E clêvantou-se a sessão ás 
2 horas da tarde.- 1lfanoel José de SoMza França.. 

RESOLUÇÕES DA CAl\JARA 

lllm .. e Exm. Sr._--:.t\ camara dos deputados á 
assembléa geral legislativa, tomando em consitie
ração a p~cessidade de s~ imprimirem quanto 
ante~ as cop!as das acta~, proJeclos de lei, os díarios, 
e ma1s papms do expedwnte da mesma camara me 
t-emaulorisado a officiar sobre este objecto a·V.'Ex .• 
afim de que, leva~do-o ao conhecimento de Sua 
1\'lagestade O· Imperador, se dêm· pela reparti cão da 
fa~enda as providencias nece~sarias para q"ue na 
typographia llacional. desta <:ôrte se recebão e -
imprimão com. toda .• a brevidade,. os escdptos, que 
para. tal fim lhe forem directamente remettidos 
pela s~retaria da camara. Deus guarde a V. &. 
J?~ço. da. ca.Inara dos. deputados, em 19 de-Maio .. de 
l826 . .......Alanoel José de Souza Franca.- Sr. Vi&-
conde de Baependy. . • . · 

Illm. e Ex!D· Sr; -:-Tendo a camara dos depu
tados. resolv1do e~y~~ uma deputação de seus 
membros, para· assistir ás exequins; que· Sua ata
gestade·o lmperador·se propõe a 'fazer celebrar · 
P!llo•seu augu_~to pai o s~n.lior D! João· VI~ de gl~ 
nosa memoria•:, o partlCJpo· a;'V. Bx. P,ara• que 
. wmdo-o ao· conhecimento do mesmo senhor ili~ 

seja indicado· o lugar, ·dia e·liora·destinado· para 
:2.') 



Câmara dos Deputados - Im presso em 30/12/2014 16:48 - Página 1 de 15 

aquelle religioso acto. Deus guarde a V. Ex. Paço 
da camara dos deputados, em 19 de .Maio de 1826.-'
.Manoel José de Souza França.-Sr. José Feliciano 
Fernandes Pinheiro. 

Illm. e Exm. Sr.- A camara dos deputados, to
mando em consideracão o officioso convite, que o 
senado propozera, para que as resoluções em m~te
rías communs a ambas as camaras, sejào preced1das 
de uma communicação franca, entre as respectivas 
commissões, como V. Ex. me participou em lO do 
corrente mez ; tem resolvido, que a commissiio en
carrerrada da organisacão do regimento interno 
desta"' camara tenha urna mutua correspondencia 
com a daquella casa, nos pontos e materias, que a 
ambas forem communs; havendo já nomeado uma 
é·ommissão de cinco membros, constantes da relação 
inclusa, para de igual maneira prepararem o formu
laria do reconhecimento do príncipe imperial afim 
de ser ao depois submettido tudo á decisão de 
ambas as camaras. O que ·v. Ex. fará presente nã 
camara dos senadores para sua intelligencia. Deus 
guarde a V. Ex. Paço dà camara dos deputados, em 
19 de .Maio de 1826.- Jlan.oel José de Souza 
França.-Sr. Visconde -de Barbacena. 

1\ELACÀO DOS SRS. DEPUTADOS Qt;E COliPÕE A COMMIS
sÃÔ ENCARUEGA-DA DA 01\GANISAÇÃO DO FORllUL.\RIO 
PARA O RECO~HECBIE~'IO DO PRINCIPE DlPERIAL, A QUE 
5E REFERE O OFFICIO DA DATA DE HOJE: 

Os Srs. José Antonio da Silva 1\laia, José da 
'Cruz Ferreira, l\Ionsenhor Pizarro, Marcos Antonio 
de Souza e Januario da Cunha Barbosa. 

Sessão em 20 de MRlo de t 828 

PRESlDENClA DO Sll. PEREIRA D.~ NOBREGA 

A's lO horas da manhã fez-se a chamada, e 
acharão-se presentes 58 Srs. deputados, faltando 
com causa participada os Srs. monsenhor Pizarro, 
Almeida e Albuquerque, Cavalcanti e Drumond. O 
Sr. presidente abrio a sessão, e lida a acta da ante
cedente, foi approvada : e logo tendo pedido a pa
lavra, explicou-se pelo modo seguinte 

O Sa. RocnA Fu-:;co :-Sr. presidente, tendo eu 
honlem sido designado um dos membros da depu
tação, que á 23de~te ~e~ deve assistir ás exequias de 
Sua Magestade F1dehss1ma o Sr. D. João Vl, tenho 
razões n1:ui fortes para pedir escusa desta nomeação. 

O Sa. J.IENDES RIBEIRO : - Eu estou em iguaes 
Circumstancias, porque cheguei a esta côrte á tres 
dias, e me acho muito incommodado. Se hontem 
não expuz a V. Ex. estes motivos, foi porque espe
rava vencer algumas difficuldades, o que não pude 
conseguir. Por isso peço a V. Ex. tenha contem
plação a meu respeito. 

Tendo o Sr. presidente annuido a estas razões, 
nomeou imniediatame~te os Srs. Albuqucr~ue, e 

'Ferreira Fran~ parasubstituir ;os Srs. dispen~ados: 
e como não houvesse expediente, entrou;.;.se na 
primeira parte da ordem do dia, declarando o 
Sr. presidente em discussão o parecer da com
missão da redaccão do Diario, lido na sessão ante
cedente, sobre o· requerimento de Pedro Plancher, 

e que fôra adiado, na fórma. do regimento. Deu o 
primeiro motivo ao debate, orando por estes 
termos 

O Sa. BAPTISTA PEREIRA :-Sr. presidente, eu vou 
de accordo com o parecer da commissão. O reque
rente não se propõe a obsequiar esta camara, mas 
sim a tirar proveito della, e entrar na especulação 
de vender o seu papel, e pôr em exercício a sua 
fabrica . Por consequencia concordando com o pa
recer, não acho razão, para que se compre o papel, 
e se dê esta ganancia a um estrangeiro, havendo 
fabricas nacionaes. 

Foi sempre a maxima dos estrangeiros enterrar 
todos os estabelecimentos, cujos productos podem 
atrazar o seu conunercio : por isso comprão fa
bricas só com o intento de as arruinar, o que nós 
já vimos nesta côrte. Vendem os seus generos 
ainda com prejuízo, afim de deslruir o nosso com~ 
mercio, e depois alcando-lhes o preco, vem a 
indemuisar-se dos prejuízos que tJVerão: Por tanto 
não convindo em que a nossa typographia, unico 
estabelecimento deste genero, que vai prosperando 
no Brazil, tenha semelhante destino, acho que de
vemos recorrer a ella para imprimir o expediente 
desta camara. Demais eu não sei, quem são os 
operarios da typographia de Plancher: tah·ez sejão 
estrangeiros; e entretanto os da typogt·aphia na
ciona,l são brazileiros, a quem nós devemos dar 
que comer, e cnjo adiantamento em seus officios 
devemos promover. Plancher está ligado a este 
paiz só pelo interesse, e logo que as circumstancias 
mudem, vai para a sua terra, com o dinheiro, que 
de cá levar. De mais é um principio politico, que 
a paz interna das· nações depende das occupacões 
dos cidadãos, e quanto mais occupados, menos ·dis
sensões, etc. Um dos grandes problemas politicos é 
achar o meio de ter todos os cidadãos empregados. 
Por conseguinte convindo com o parecer da com
missão, concordo em que se encarregue a impressão 
dos papeis desta casa á typographia nacional, 
porque nella se occupão só brazileiros, e se fomenta 
por este modo este ramo de industria nacionaL 

Vou responder agora ao nobre deputado, que 
disse que na typographia nacional no tempo da 
assembléa consti tu in te se atrazavão muito os diarios, 
e mais papeis do expediente : e digo que nessa 
hypothese poderá a commissão respectiva propôr 
as pruv:idencias necessarias para a brevidade, que 
se deseJa, e a camara as tomará em consideracão. 
Por consequencia não descubro motivo para reêear 
esse ·jnconveniente. Concluo pois que tendo nós 
uma typographia nacional, não devemos procurar 
a est_rangeira, ainda com as vantagens, que se 
figurao. 

O SR. SouzA FRANC.~ :.....;.0:; illustres membros da 
commissão disserão Ó contrario do que pretende do 
nobre deputado. A commissão é de parecer que 
por ora não se defira~ supplicante, mas que com 
tudo a camara tomará o seu requerimento em 
consideração, para ser attendido debaixo de con
diÇ()es, e · conforme se houver a typographia na
cional; visto que elle promette, mais presteza na 
impressão do Diarió. Por tanto o parecer tem duas 
pat·tes: 1 •, que se não defira por ora ao requeri
mento; 2•, que no caso que a typographia nacional 
não satisfaça os nossos desejos, procuremos outra, . 
e façamos os ajustes, que parecerem convenientes. 
Eu me conformo com este voto, posto que hontem 
fiz algumas retlexões, que então me ocçorrêrão 
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sobre a materia, e me persuado que o parecer deve 
passar. 

O SR. BAPTISTA PEREIR.\ :-Quando disso que 
approvava o parecer da commissão, tratei de desen
volver as razões, em qu~ ella se fundou, para assim 
se pronunciar: liguei-me inteiramente ao parecer, 
para se não deferir ao supplicante sem me · afastar 
das razões, que o motivarão. 

O SR. Onomco ME~DES :-0 nobre deputado, que 
me precedeu·a faltar, diz que não fez mais do que 
desenvolver as idéas, em que se fundára o parecer 
da commissão: como membro della, permítta-se 
responder que a commissão não se estribou nos 
mesmos princípios. Dando de mão ao systema dos 
nossos bons tempos Affonsinos, quando se assen
tava que só se devia admittir a industt·ia nacional, 
e por se favorecer a uma pequena porção de homens, 
se fazia mal á grande classe dos consumidores, a 
commissão não teve a mira em excluir estrangeiros, 
mas deixou de deferir por ora o requerimento pelas 
unicas razões expeudidas no pat·ecer. No secnlo XIX 
creio que já não tem muito lugar esses princípios 
do illustre preopinante. ?! • 

O SR. CuNHA .\hnos :-Sr. presidente, a typo
graphia de Plancher tem 22 operarias nacionaes, 
e póde ser muito bem que por este motivo tenha 
direito a offerecer os seus servícos. A razão de ser 
estrangeiro não vem ao caso: eu de certo não dese
jaria qne por maneira alguma se introduzissem no 
nosso paiz vroducções e manufacturas estrangeiras; 
mais isto e indispensavel, porque ainda faltão no 
Brazil os necessarios estabelecimentos. Por conse
quencia persuado-me que não está fóra da razão o 
parecer da commissão. 

ceber todas,· quantas elles quizerem introduzir. 
EiS"-aqui a razão, por que elles apregoão a liber
dade do commercio. ·Por tanto pretender que não 
entre a industria estrangeira, será ter idéas Affon
sin~s ? ldéas, IJUe ainda h~je a França, e todas as 
naçoe~ ~nservao I Sr. _prestdente~ eu serei sempre 
de opmtao-que se prohtba a introduccão de manu
facturas estrangeiras, tanto quanto fôr compatível 
com o nosso estado presente; principalmente da
quell~s artigos, de que nós temos olficinas. E se 
começarmos a ser tão prodigos para tudo quanto 
nos acenarem, levaráõ o nosso dinheiro, em menos
cabo da industria do Brazil. 

O SR. 0DOIUCO :\lENDES :-0 muito digno membro 
fallou inteiramente fóra da ordem. Eu podia, em 
abono da minha opinião, allegar · com varios esCJ:i
ptores tanto lnglezes como Francezes, que apezar do 
que se possa dizer contra elles, são ua verdade bons 
contrastes na materia. Fallarei de passage:n sobre 
o exemplo citado na nação britanica. Ninguem 
póde comparar a industria ingleza com a brazileit·a: 
q1te os [nglezes não recebão de fóra productos 
a~guns de industria fabri!, pa_sse muito embora, 
vtsto que elles tem fabncas mnumeraveis, e em 
muita perfeição; mas nós, que a esse respeito es
tamos tão atrazados, e que por largo tempo seremos 
mérameiJ.,te uma nação agrícola, não podemos deixar 
de recel:ier a. índustria dos outros paizes. Se não 
fosse o temer sahir fóra da ordem, eu estenderia as 
minhas reflexões: mas · devemos restringir-nos ao 
objecto da.questão, que é ver, se se approva ou não 
o parecer da commissão. · 

O SR. LINO CouTINHO :-Tambem se não fosse 
fóra da ordem, eü responderia ásrazões do nobre 
deputado. 

Não se offerecendo quem mais se propuzesse a 
fallar, julgou-se finda a discussão; e posto o pa
recer á votação foi approvado. 

Passou-se á2a parte da ordem do dia, e conYidando 
o Sr. presidente aos Srs. relatores das commissões 
a apresentarem os parer.eres, que tivessem de commu
nicar <Í camara, o Sr. Odorico 1\lendes, por parte 
da . commissão da rodacção do Diario, leu o se
gumte 

cc PARECER 

o sn.: Lll'iO CouTINHO :-Sr. presidente, nada ha 
mais facil do que lançar proposições soltas ao ar, 
e de certo modo excluir doutrinas recebidas pelas 
nações. Fui hontemdo parecerdo illustre deputado, 
que tornou a emittir hoje a sua opinião; e sustento 
a mesma doutrina. Disse o nobre membro da com
missão da redacção do Diario, respondendo ás razões 
do Sr. Baptista Pereira, que se devia abrir mão 
dessas idéas Ationsinas, isto é, que deve haver uma 
liberdade ampla, nada de lei coactiva a respeito dos 
artigos de consumo. Este principio de que toda a 
industria, seja nacional, seja estrangeira, deve ve
getar, sem restricção alguma, não se acha appro
vado, nem ainda pela::> nações, que proclarnão a cc A commissão da redaccão do Diario, procurando 
liberdade do seu commercio. Na Inglaterra, Sr. pre- ordenar os seus trabalhos com o provimento dos em
sidente, não se admittem obras alg11rnas das fabricas pregos e designação dos seus ordenados; e confor-: 
de fóra, e tudo quanto se necessita, é preciso mando-se pal"a esse fim com o regulamento ado
que lá seja comprado: nenhuma officina estran- ptado na assembléa constit11inte, emquanto não 
geira ali estabelecida tem preferencia ás nacio- offerece um plano completo a tal respeiLo, propõe 
naes. Os lnglezes trabalhão para o consumo do para tachigraphos Pedro Affonso de Carvalho, e 
seu paiz: tem uma lei rigorosa, para não deixar ~Ianoel José Pereira da Silva com o Yencimento 
sahir os modelos das"suas machinas, ,só para que as de 80S mensaes cada um: e José Gonçalves da 
outras nações não aprendão a faze-las. Jsto succede Silva com 60S. Para escripturario José Antorúo ~' 
em Inglaterra, onde as artes todas estão elevadas Ferreira Guimarães com 2-38. Paco da camara dos i! 
ao maior auge de perfeicão. E como se não ha de deputados, 19 de Maio de 18"i6.-Seguem-se as i\ 
admittir este principio ein um paiz, que comeca 't assignaturas. >J '\. 
Em um paiz~onde todas as artes e estabelecimentos Sendo enviado á mesa, e lido pelo Sr. I o secre
princip_ião '! ~m _um paiz, cuja instrucção d~t~_de tario, offereceu o St·. presidente a palavra a quem 
aous dtas .'~_Eu nao deyo ser de semelhànte OJllnlao. tivesse razões a expender soõre o seu assumpto, e 
Todos grttao pela bberdade do commerc10, le- lo"O levantando-se disse 
vados . tão sómente pelos seus interesses. Vejo · 0 S B p' . · . . · 
escriptores lnglezes, vejo escriptores Francezes pro- O R. APTISTA EREIR~ .-Eu de~eJar1a ·ver a 
clamarem a liberdade do commercio, ma.s que .letra do paragrapho do re~m~ento anttgo, a que se 
quer isto dizer 't Quer dizer, que a pobre nação, I refere o parecer da commissao. . 
que não tem artes, nem manulacturas, deve re- O SR. AR.\uso VIANNA :-Este regulamento íot 
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discutido na sessão de tantos de ~aio de I132?, e 
nelle se determinou que dous tach1graphos mawres 
t-*essem 80$· cada ·um por mez; e_ q~e além destos 
houvesse seis menores. A commissao conforman
do-se com esta resolução, leve múito principal
mente em vista o estado das cousas. Presente
mente ha dous tachigraphos, que desempenhão, 
cada um de persi a sua obrigação : poré~ a res
peito dos. outros a commi~são não t.em podt~o por 
ora ,tomar perfeito conhectmento do seu menw. 

as vezes que se pedirem. esclarecimentos sobre qual
quer materia- em discussão, fique esta adiada. 

O terceiro tachigrapl10 que a commissão . propõ~, 
servio na assembléa constituinte com oos por mez; 
e se a commissão lhe assigna presentemente 60S 
pelo seu prestimo, é firmada na disposição do 
mesmo regulamento, pois nelle se estabelece, que 
os ordenados dos ta~higraphos sejão de 2-5 a 80S á 
propor\àO do seu _rnerecí!flento, assi_m com_o _se 
arbitrão 25$· ao escr1pturarJo· da redacçao do Dwrw. 
Sendo pois esta a determinação do regulamento, 
approvado pela assembléa constit~in~e, julga a 
commissão, que não excedeu os hmttes do seu 
dever. 

O Sn. LI;\"O CouTtNuo:-Eu estou certo, que tudo 
quanto o honrado membro acaba de explicar, é jus
tamente o que foi decidid~ pela assemb~éa passada; 
sobre o que não podera haver 4JIVIda alguma, 
nem será preciso ver-se esse regulamento, de que 
se trata. O honrado membro não póde faltar á 
verdade em vista de nos enganar; e por isso 
creio que não haverá razão para se não approvar já 
o parecer da commissão. 

O. SR. CosTA Acuun :-A comnussao arbitrou 
a cada um de dous tachigraphos, que se reputão os 
melhores a mezada de 801J, e ª outro inferior á 
estes a d~ 60$ : o que eu julgo muito razoavel, e 
não teria embara,ço algum em . approvar sem de
mora. Na verdade o que o nobre deputado tem 
exposto, é sem discrepancia o que foi determinado 
pela as,:embléa constituinte, que teve em vista não 
s'ó recompensar o trabalho d~stes h~men~, mas 
tambem animar este ram9 de mdustrJa. Nos que
remos que os povos tenhão noli~ia d1\S nossas 
opiniões; e é de absoluta necessidade que .todo 
o mundo conheca o espírito da assembléa. E' por
tanto indispens·avel '? prestimo dos_tachigraphos,· 
sem o qual não poder1amos conse~~r aquella pu
blicidade, acompanhada da exaQhdao, que tanto 
se requer. Ora, nós sabemos que esta arte estáno 
berco entre nós, e que o unico incentivo que a 
po&rá. !azer .vigorar, é .o pren;li~ qu~ se deve es
tipular aquelles, que ma1s se dtstmgmrem na sua 

. pr~fi$são. 
. Alguns dos n\)bre~ deputados, que se achão neste 
recinto, e que forao. membros do congresso de 
Lisboa, hão de saber que aquel_i~ capital n~o se 
achava então em melhor condu~ao. Os tachtgra
phos erão muito !D~os. Lembrp-q1e que só dous 
se intitulavão soffnve1s, o l\Iartms_ e o . ~Iachado: 
os · mttros quasi para nada prestà.vao; quando nós 
já temos nesta camru:a dons. que desernpenhão 
sua obrigação. e co?sta-me que . os do senado 
são iguaes ou sup,enores. E' preciso portanto re
compensa-los. e que a nação eontribua para que 
esta arte se familiarise entre nós. Voto por con
sequencia em conformidade do parecer da . com-
missão. · · 

O !:iR. BAPTISTA ·PEREIRA: -Não me opponho 
que passe o pare_cer da commissão: eu disse qQ.e 
desejava vêr a letra do regulamento, mas como os 
nobres deputados expozerão, e affirmarão. o que 
foi resolvido na assembléa constituinte, estou con~ 
forme com o seu voto. 

O SR. Opoarco ~fENDES: -Sr. presidente, pa
rece.que ninguem.tem fallado contra o par~cer: 
por isso peç:,o a V. Ex. haja de o propôr á appro
vacão . da ~mar a. 
. tendo-se resolvido achar-se ultimada a dis

cussão, .foi o parecer confirmado por votação .. da 
camara: c logo tendo obtido a palavra, orou por 
esta maneira · 

O Sa. LINO CouTINHO :-Sr. presidente, é incal
culavel o damno. que tem sotrrido a riqueza pu
blica, e particular com a grande quanti~ade d!') 
cobre amoedado, que presentemente gira no com
mercio ·do Brazil. O governo fazendo cunhar:, e 
emittindo uma tão desproporcional copia de moedas 
deste metal, mostrou que desconhecia inteiramente 
a sua natureza, ou abusou deste recurso, que aliás 
poderia ser de grande vantagem; convidando di• 
rectamente os nacionaes e estrangeiros a levantar 
fabricas occullas para cunhar moeda; bastando 
para proYa desta asserção. o ~otar-se, que uma 
libra de cobre custa dezotto vmtens, e cunhada. 
produz o valor de 2$000. 

E' esta desproporção enorme entre o Yalor in
trinseco deste metal, e o que elle recebe do cunho, 
que convida os homens miseraveis à fazerem UIIl 
trafico tão ruinoso para o estado. Por tal motivo 
na Bahia andão . em giro mais de 4 milhões em 
cobre amoedado desta maneira, e existem nas villas 
circumvisinhas, e nos suburbios da capital innu
meraveis officinas occultas, onde se fabricão estas 
moedas. A' pouco foi descoberta uma com dinheiro 
cunhado : e ha razões bem fundadas, que não são 
só duas, ou.tres, mas muitas as que trabalhão neste 
genero de industria prohibida, não só naquella 
província, mas em _todo o Brazil. · 

E' preciso portanto que o governo tome medidas 
muito energicas para remediar este mal: do con
trario enriquecer·se-hão estes ladrões nacionaes, 
e estrangeiros, e aquelles, que tendo um.conto de 
réis em semelhantes moedas de cobre, suppõe-se 
possuir na realidade· a quantia, que ellas repre- . 
sentão, se achão _reduzidos tão sómente á posse da 
vigessima parte deste valor, e ainda a menos. E' 
indispensavel que a nação faça . algum sacrificio, 
que tenha alguma perda, . e que esta perda se ex
perimente quauto antes para evitar outra maior. 

O SR. Cus-romo DIAs :-Eu não me conformarei 
facibnen\e, porque o regimento manda-que :todas 

Todas as nacões policiadas quando pagão . em 
cobre, sentem Ü.ma especie de pejo fazendo seme
lhantes pagamentos; e só a· nação brazileira . não 
experimenta vergonha, quando . entrega dinheiro 
neste metal. Na Inglaterra, Sr. presidente, quando 
se dá um troco em cobre, embrulha-se em papel, e 
pede-se perdão. em signal de que nada vale; e 
entre nós pagão ... se contos e epntos de réis, em se
melhapte-moeõa.sem.se sentir pejo algum. Eu .não 
digo que não haja.cobre em circlilf.ção, mas qui
zera, com os bons economistas, que..só.se-.admittisse 
'O sufficiente para,trQcos, e_que se guardasse·.algu~a 
'Pf9porção entre o valor intrínseco, .e .o represen
.tati'Vo das -moedas. Se . a .quantidade . do .que - temQS 
em giro fosse reduzida.a. .úma \erça parte, e11 di~ 
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sera que ainda assim seria esta somma muito além 
do que se faz mister para commodo das transacções 
mercantis. 

Ha uma lei muito antiga, que ordena que ne
nhum pagamento se faça em cobre, uma vez que 
passar de um tostão : porém como poderá ser hoje 
cumprida esta determinação ? Que proporção ha 
entre o cobre e a prata em circulação ? SilO pois 
necessarias promptas. e poderosas medidas para 
atalhar o progresso deste mal tão grave, e uma das 
providencias, que, ao meu ver, podem contribuir 
para este fim, é que faz o objecto deste projecto, 
que offereco ã approvação da camara. 

Immediâtamente leu, e mandou á mesa o se
guinte 

cc PROJECTO DE LEI SOBRE A 1\IOED.~ DE COBRE 

a moeda fraca de cobre, não será menos de dez 
contos de réis. bem como seja no Rio de Janeiro, 
Bahia, Pernambuco, nas outras porém será da m~ 
tade ; mas ella deve ser sempre em moedas miudas 
de prata, afim de tirar da circulação duas tercas 
partes da moeda de cobre, sem que tudo se difficÚl
tem os trocos. 

cc ll. Finda esla transaccão, a assembléa le<>isla
tiva tomará novas medidas; para mais dimin~ür a 
grande dcsproporcão, que ainda assim fica entre 
as moedas dos metaes preciosos, e aquellas de 
cobre. 

cc 12. Nas províncias, que não tiverem casa de 
moeda, ajunta da fazenda se entenderá com as da
quellas, que tiYerem taes officinas, e que ficarem 
mais perto ; afim de subministrarem o cobre novo 
para ordenada troca, remettendo-lhes o velho, que 
será de novo cunhado, e segunclo suas transaccões, 

cc A assembléa geral legislativa do imperio de- estas juntas se debitaráõ umas ás outras. • 
ereta : « 13. A ma leria de semelhante lei, será em pleno 

cc 1.o A moeda de eobre seja de hoje em diante vigor até que. um uovo systema moneta_rio para 
de 40 rs., 20 rs., 10 rs., e 5 rs~ tod? o Impeno estal~eleça regular e extensn·amente 

cc 2. o A moeda de 40 rs. terá de pezo seis oitavas I a forma, o pezo, o \alo r das moedas, segundo o 
e meia de cobre, a de 20 rs. a metade deste pezo, a praço act_ual dos, ~elaes. , Ca_mam d~s deputados, 
de 10 rs. a quarta parte. e a de 5 rs. a oitava 20 de MaiO. de lti26.-::-Josc Lwo Çoutwho. >> 
parte. . Sendo hdo pelo ~r. secrelano Souza França, 

cc 3. o As casas de moedas depois da publicação disse 0 mesmo 
desta, não emittiráõ mais dinheiro de cobre na cir- . SR. Lrso CouTI;>;Ho :-Peço a nrgencia, Sr. pre
culação, excepto aquelle, que de novo cunho se s1dente, attenta a extrema necessidade de oc
deve dar em troco pela moeda fraca de cobre que correr a este damno. 
actualmcnte colTe. Sendo apoiada na fórma do regimento, e abrindo 

cc 4. o Todo o individuo, que possuir a actual moe- o Sr. pre~idente sobre ella a discussão, sustentou a 
da fraca, a levará, depois da publicação desta, ás casas sua petição, pelos termos seguintes, o mencionado 
de moedas, onde as liouver, ou ás juntas de fazenda, Sn. LINO Cocn;suo: -Sr. presidente, creio que 
no caso contrario, afim de receber o . seu equiva- este nego c! o 'é dos mais importantes e urgentes pela 
lente na fórma, e especie abaixo designada. sua propna natureza. 

« 5.0 As casas demoedas, ouasjuntasdefazenda, Nós devemos algum dia atalhar os gravíssimos 
r.:lcebendo a moeda fraca, entregaráõ aos indivi- males, que procedem ele semelhante falta de sys
duos, que lh'a apresentarem, a terça parte da tema monetario, e se differirmos o remedio, que de 
quantia recebida em moedas novas de cobre cu- prompto se carece, se não acudirmos já a este mal 
nhadas na fórma do art. 2°, e o resto em apolices, tão transcendente, o trabalho será incompara..vel
que não excederáõ o valor de 2S, e nem desceráõ mente maior e talvez se não possa resarcir a perda 
abaixo de 800 rs.: Todas as apolices de semelhante da nação. · . 
natureza, não correráõ, senão como moeda de Os indigentes e especuladores continuão com 
cobre. progresso espantoso a cunhar moeda de cobre, e os 

cc G.o A letra das apolíces será da maneira se- estrangeiros leYados do sordido interesse, introdu
guinte :-A casa da moeda, ou a junta da fazenda zem no Brazil c espalhão pelo commercio barricas 
de tal, ou tal província, pagará o apresentante e barricas deste di~heiro; e o que será daqui a dez 
desta a quantia nella consignada.-Estas apolices annos ? · 
serão estampadas como as do banco, porem em j Succedett na Bahia uma anedocta muito celebre. 
menor formato, assignadas pelos tres officíaes mais I Um mercador de ferragens comprou umas barricas 
graduados da casa da moeda, nas -províncias, onde introduzidas por contrabando, na persuasão de que 
o houver, e nas outras pelo thesoureiro e escrivão continhão geueros do seu commercio, e quando as 
da junta de fazenda; encadernadasemlivros, donde abrio, achou que estavão cheias de cobre cunhado. 
sejão cortadas em diversos talhos, para se poder· Que succedeu? O vendedor não as procurou mais, 
cotejar e verificar nas suas entradas. O governo porque não ignorava o que lhe poderia succeder, e 
garantirá o pagamento de semelhantes apolices. o comprador ficou com aquelle g(mero de ferragem 

<c 7. o O governo dará as providencias para se cs- de graca. 
tamparem semelhantes apolices, e serem remettidas Por êsta maneira qual será, Sr. presHiente, o 
tis diversas províncias. · resultado daqui a pouco tempo"/ Qual será o fim da 

« 8. o O individuo, que possuindo semelhante mo e- riqueza publica: e particular aa nossa nação? 
da fraca de cobre a não entregar no espaco de 18 Eu já disse que por este errado systema, admit
mezes depois da publicação dest~ para receber o seu tido para ruína do credito nacional, uma libra de 
equivalente na fórma do art. oo, t1cará com- ella cobre que custa no mercado dezoito vintens, pro-. 
como fosse simples metal, que então poderá vender duz 2S em chapas cunhadas, este enorme interesse 
a pezo, ou usar delle como bem lhe parecer. . sobre o capital necessariamente convida e excita a 

« 9.0 O gov. erno porá annualmente á disposição I procurar um tão ruinoso e criminoso trafico; é po.r 
das casas de moedas, ou juntas de fazendas, uma tanto sobre este ponto que devemos chamar as 
prestação até pagamento das apolices. .nossas attenções; é á ori~em do mal que devemos 

« 10. Esta prestação nas províncias; onde abunda applicar o remedio efficactssimo e antes que com o 
26 
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desprezo . se torne insuperavel: E' v~rda~e que a 
nacão va1 perder alguma quantia de dmheuo; mas 
se nos guardarmos para mais tarde, perderá ainda 
muito mais, por isso que haverá mais cobre em 
giro e os sacrificios serão incomparavelmente mais 
pezados e talvez in~fficazes. 

Portanto não se diga que o negocio não é ur
gente. 

Com mais vagar eu offerecerei a esta camara 
um projecto de systt~ma monetario, que me propo
nho organisar, apezar das minhas fracas luzes, 
para regular o peso e valor das moedas conforme 
o estado dos metaes. Tendo faltado o 011ro no 
eommercio, é preciso um no r o systema de moedas: 
este obJecto varia conforme o estado das minas, 
sua riqt1eza, e descobertas : é tempo que haja no 
Brazil um systema monctario, visto que ha um sem 
numero de annos que foi feito para Portugal aquelle, 
porque actualmente nos regemos. 

Como ningucm se propuzesse a fali ar contra estas 
razões, poz o Sr. presidente, a urgencia <Í votação, 
e foi approrada; e logo o Sr. 1° secretario fez a 
segunda leitura do projecto, e tendo-a concluido, 
disse o mesmo 

Sn. SouzA Fn.\XÇA : - Segundo o regimento 
devem 0s projectos ser mandados ;i imprensa, logo 
que são julgados dignos de discussão e uelilwracã.o: 
mas como a camara os tem suhmetlido ás comÍnis
sõcs antes de impressos, e a lei deve ser igual para 
todos, por isso parece-me que a mesma marcha se 
deve seguir com este. 

O Sn. Lixo Counxno :-Não tenho tal presump
cào dos meus conhecimentos, que me opponba a 
éssa medida. V á muito embora a uma com missão, 
posto que assente que jiÍ não está dentro do tempo 
proprio, pois já se decidia a urgencia por ser 
objecto digno de discussão. Parecia que este passo 

. deveria ser dado antes. 
O Sn. Souu. FnANÇ.\:- Este principio não é 

concludente, porque os outros projectos, offerecidos 
antes, tem sido remettidosás commíssões respectivas. 
As commissões não os emendão sem audiencia dos 
seus authores, mas deciarão tão sómente as 
mudancas, que julgão convenientes; e depois vão 
os projêctos para a impressão taes, quaes forão 
organisados. Este creio que pertencerá á commissão 
de fazenda. 

Propoz então o Sr. presidente este assumpto 
á deliberação da cama.ra, que decidio pelo voto 
do Sr. Souza França: e immediatamente occupou 
a attençli,o o discurso, que nestes termos proferio 

o sn: BAPTISTA PEREI!\A: - Sr presidente, o 
Imperio do Brazil é, e será ainda por muito tempo 
na sua maior extenção um paiz agrícola: é por 
tanto da agricultura que devemos esperar todos os 
recursos pecuniarios. Os economistas todos reco
nhecem que do trabalho dos campos nascem as 
verdadeiras riquezas, e que a agricultura é a mola 
real, e o thesouro das nações: e ainda que esta 
verdade tão evidente seja confirmada pelas insti
tuições, e pratica de todos os povos civilisados, 
desgraçàdamente entre nós não ha estimulo, nem 
meio algum para fazer animar esta fonte da pros
peridade publica. A agricultura está em abandono, 
os lavradores não gozão de consideração alguma: 
são bestas de carga, soffrem só fadigas e trabalhos, 
e nada da proteccão, que aliás merecião das leis, e 
das autoridades. Nós não conhecemos a agricultura 
e desmentimos na pratica o principio de que ella 

com as artes, e industrias constituQm a verdãdeira 
riqueza de um estado: em uma palavra nós não 
estamos convencidos destas verdades. 

Em lodas as nacões verdadeiramente cullas as 
leis devem ser communs, e iguaes para todos : 
do contrario o cidadão pobre é sempre escravo do 
rico, e só lhe cabe em partilha a sorte_ dos incom
modos, e trabalhos, ao passo que para o rico fogem 
as commodidades e prazeres·. Esta ''erdade é mais 
manifesta na ordem dos lavradores. Ouço clamar, 
Sr. presidente, no districto da minha residencia 
contra o damno proveniente dos gados, que pastã.o 
fóra de campos cercados. O lavrador emprega as 
suas fadigas, mas quando conta colher o fructo do 
suor do seu rosto, cortão-se-lhe todas as suas espe
ranças, e os meios de manter com honra a sua 
família, porque os animaes alheios devorão suas 
sementeiras e plantações. 

Sei _que ha legislação a esle respeito, mas legis
lação imperfeita e dependente dos mesmos proces
sos que eternisão todos os litigJos. 

Sei que a constituição tem determinado nova 
marcha para as causas cíveis e crimes, mas como 
este e outros artigos estão dependentes de leis regu
lamentares e do novo cot.ligo, não poderá ter effec
tiva execucão tão saut.lavel providencia, senão daqui 
a 4 annos 'pelo menos. E entretanto deve a pobreza 
ficar entregue aos caprichos dos ricos? E' por isso 
que tenho de apresentar um projeclo de lei sobre 
este assumpto. ~elle parece-me que o processo é 
menos dispendioso e mais abreviado, como se pre
tende. E do contrario, de que serve o direito de 
propriedade, eixo principal da ordem civil e origem 
da civilisacão do homem'! 

De que sen·e o direito de propriedade, se se não 
podem colher os fructos do trabalho e se os ricos 
os inutilisão '! · 

E' preciso portanto alimentar a induslria nacio
nal, e necessario que se tenha em consideração que 
a propriedade teve nascimento com o homem. 

A. primeira lei, diz Be1itham, deve ser em seu 
favor e o primeiro crime a sua violação. 

Tendo assim fallado, leu e enviou á mesa o se
guinte 

« PROJ"ECTO DE LEI 

<< A assem1Jléa geral legislatha do imperio do 
Brazil decreta: 

« Art. I. o Todo o ·animal domestico que fõr, en
contrado sem pastor e nos campos alheios, poderá 
ser entregue pelo proprietario do terreno ao ren
deiro da villa competente, que o apresentarã ao 
juiz de fóra do lugar. 

<< 2. o O juiz de fóra fazendo proceder logo a um 
auto de achada, mandará affix:ar editaes de 30 dias 
nas portas da respectiva camara. e da matriz do 
lugar onde o dito animal fôr achado, exigindo do 
meirinho certidão, que ajuntará aos autos. 

« 3. o Passado o Lermo marcado no art. 2° e não 
comparecendo o dono, o juiz do lugar fará vender 
em hasta publica o dito animal, precedidas as for
malidades da lei que regula os leilões; recolhendo 
o seu producto a um cofre publico, deduzindo: 1 o as 
d~spezas do juizo; 2°, o prejuizo que se julgar 'ter 
feito ao achador, o que se estimará por peritos ju
ramentados, que não poderão ser menos de tres 
nomeados pelo juiz e tirados. de lavradores da me! 
lhor nota e conhecimento a respeito. 

« 4.° Comparecendo o dono dentro de um anno, 



Câmara dos Deputados - Impresso em 30/12/2014 16:48 - Página 6 de 15 

SESSÃO E~l 20 DE }lliO . DE 1826 103 
se lhe entregará a somma depositada, justificJUldO 
legalmente o seu direito e não comparecendo no 
dito termo, será julgada a bem das obras publicas 
do mesmo lugar. 
. cc 5. o Se porém, o achador antes da entrega em 
juizo ou mesmo depois, mas antes de formado o 
processo SUJ?ra, vier ~o conheci!Uento de .quem seja 
o proprietano, podera dar o ammal á co1ma e por 
um processo summarissimo, guardadas com tudo 
as formalidades em direito indispensaveis, exigir a 
indemnisacão do damno causado. 

(( Ü." sê o achador prejudicado entender por 
melhor não usar dos meios indicados no art. ·5°, 
poderá fazer citar o dono do animal damninho, para 
que o tenha em guarda e segurança, com a com
minação de o poder ferir ou matar, quando o torne 
a encontrar na sua lavoura. 

cc 7.° Feita esta notificação commitiatoria, accu
sada em juizo, o juiz do lugar a julgará por sen
tenca, depois de passadas duas audiencias sem 
opposição e com pregão. do réo: 

« 8. 0 Se o dono do ammal qmzcr dentro do termo 
prescripto no art. '7° allegar alguma cousa em sua 
defeza, o juiz o ouvirá em um termo improroga,·el, 
recebendo testemunhas ,de ambas as partes ·dentro 
de lO dias, e 1i vistà, do allegado, julgará o pro
cesso. 

cc 9." Passando a sentença em julgado, poder•\ o 
autor ferir ou matar livremente todo e qualquer 
animal do réo comminado, <Í vista de duas teste
munhas, que sendo necessario deponhão ter sido o 
ferimento ou morte do ·animal feita dentro da 
laYoura. 

cc 10. Se o dono do animal intentar a est-e res
peito qualquer processo, o juiz depois de receber 
os artigos do libello e contrariedade tomará duas 
testemunhas por ambas as partes, e [t vista dos 
depoimentos decidirá do merecimento dos autos, 
dando appellação, se a quantia ou valor do animal 
exceder a sua alcada. 

cc 11. As dispÕsições do presente decreto, não se 
estendem áquellas províncias e partes do imperio, 
cujo principal ramo de riqueza nacional for o de 
criacào de gado e não lavoura. 

<< ·Paço da camara dos deputados, em 20 de Maio 
de 1826.-0 deputado, Baptista Pereim. >> ' 

Sendo novamente lido pelo Sr. lo secretario, 
ficou reservado para segt.nda leitura. 

Então offereceu á consideração da camara, nova 
materia, na oração seguinte 

O Sn. CuNHA MATTOS:- Sr. presidente, ninguem 
ha no universo, que não reconheça que os soldados 
brazileiros se tem coberto de gloria, nos campos de 
batalha. Já na terra, já no mar, elles se tem mos
trado dignos descendentes daquelles heróes, que 
souberão afugentar os francezes do Rio de Janeiro 
e os hollandezes da Bahia, Pernambuco, Maranhão 
e outros lugares. 

Sr. presidente, o governo tem attendido mui ge
nerosamente estes bravos soldados e omciaes, con
cedendo condecorações honorificas áquelles que 
derramárão o seu sangue e que animosamente 
affrontárão o inimigo no campo da batalha, esca
pando por uma rara felicidade de ser victimas do 
seu valor, quando uma bala perdida poderi,a ter 
tirado a vida a muitos. Porém, estas condecoraéões 
não passão de honorificas, e para que não lhes 
aconteça o mesmo que aconteceu commigo em 
Portugal, . onde estando servindo e sendo .ferido. na 

guerra, se me deu um vintem de gratificacão diaria 
e desejando que todo mundo conheca a· estima ~ 
honra colil que a patria, contem pia o heroismo · 
daquelles de seus filhos, que em sua defeza não 
duvidárã? ~xp_ôr generosamente os seus peitos ás 
balas do mumgo; por esta ~azão peço licença a 
V. Er:. para offerecer um proJecto de lei que tenho 
o!g~nisado, lembrando-me do_s f~it?s da' tropa bra- · 
zlle1ra, para q11e os soldados ms1stao na carreira e 
pugnem denodadamente pela gloria da nação e ao 
mesmo tempo se contentem de possuir um distinc
t~vo que atteste a honra de suas façanhas mar
Ciaes. 

Passou em seguida a lêr e remetteu á mesa 
este 

<< PROJECTO DE LEI 

« A assembléa geral legislativa do imperio de
creta: 

cc 1. o Os officiaes e soldados de mar e terra que 
forão ou vierem a ser ferillos em batalha, combate 
ou acção de guerra no sen·iço do Brazil, terão uma 
{acha vermelha d1~ duas polegadas de largura no 
braço esquerdo acima do cotovello. 

c< 2. 0 Nesta generalidade ficão comprehendidos os 
officiaes inferiores e marinheiros dos. navios da ar
mada nacional c imperial ; a!:sim como os officiaes 
das rcpartiçi>es civis da marinha e exercito. 

<< 3.0 Na facha haverá um escudete amarello, em 
que esteja aberto o numero das feridas daquellc que 
a trouxer. 

cc Paco da camal'a dos deputados, 20 de :\Iaio de 
1826._-0 depulado, Cm1l1a Mattos. » · 

Foi igualmente lido pelo Sr. 1 o secretario e ficou 
para a segunda leitura. 

Semelhantemente forão lidos e tiverão o mesmo 
destino, os projectos abaixo transcriptos. 

Lo, Do Sr. Cunha l\lattos. 

<< PROJ"ECTO DE LEI 

« A assembléa geral iegislativa do ~mperio do 
Brazil decreta : 

« Art. 1. o Todos os generos que se comprarem 
para o serviço das repartições publicas do imperio, 
assim como para as igrejas, conventos, mosteiros, 
recolhimentos, confrarias, ordens terceiras e con
gregações religiosas, serão de manufactura, pro-
duccão e industria nacional. • 

«.Art. 2.0 Emquanto não houverem generos suf
ficientes de producção,_ manufactura e industria 
brazileira (pelo menos as duas ultimas qualidades) 
para o serviço das repartições e estabelecimentos 
acima declarados, poder-se-ha ·fazer uso de generos 
de producção, manufactura e industria estrangeira~ 

« Paço da camara dos. deputados, 2V de ~Iaio de 
1826.-=-0 deputado, Cunha .Alattos. >> 

2.", DÓ Sr. Maia. 

<< PR.OlECTO 

« Art. l.o Nenhum officio de justiça ou fazenda· 
seja qual fôr à sua qualidade e denominação, serl 
conferido a titulo de propriedade. · 

<< 2:o Todos os officiaes de justiça ou fazenda, não 
sendo ilaquellas repartições em que tem _lugar o 
accesso regular por escala, serão conferidos por 
titulas de serventia vitalicia a pessoas, que tenhão 
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a necessaria idoneidade, para os bem servir pes
soalmente. 

« 3. o Os que assim forP.m conferidos e de que os 
serven Lua rios não perceberem mais que os seus 
ordenados estabelecidos, serão isentos de toda e 
qualquer contribuição ou onus annual ; pagando 
os providos sómente,por uma vez os novos direitos 
daquelles que os deverem na conformidade da lei. 

« 4.o Daquelles officiós, em que os serventua
rios perceberem, além dos ordenados, alguns emo
lumentos, prús e precalços, pagaráõ os mesmos 
serventuarios annualmen\e a decima da somma, 
em que se acharem já ou forem ao depois lotados 
os rendimentos de.st.es emolumentos, prós e pre
calços. 

pelos meios ordinarios e competentes na fórma da 
lei, sem poderem mais usar dos meios ~xecutivos 
aquellas corporações a que até agora tivessem sido 
concedidos por privilegios, seja qual fdr a sua na
tureza. 

<< Art. 4.0 Serão nullas e de nenhum effeito to
das e quaesqucr clausulas, por mais expressas e 
terminantes que sejão com que se lavrarem os ter
mos de entrada dos irmãos c confrades, em fraude 
desta lei, a que não é licito renunciar. · 

<< Art. 5. o Fi cão revogadas todas as leis, aivarãs, 
decretos e resoluci:les em contrario. 

<< Paço da camâ.ra dos deputados, em 20 de 1\laio 
de 1826.-0 deputado, Afat:a. » 

4. 0~ Do Sr. Gabriel Getulio. 

« PR01ECTO 

« 5.0 Daquelles officios, que não tiverem orde
nados estabelecidos, cujos rendimentos pwvierem 
só das braçagens, prós e precalços, pagarãõ os ser-
ventuarios annualmente a vintena da quantia em " A assemhléa geral legislativa deste imperio 
que se acharem ou forem lotados. decreta: 

<< 6.0 São isentos desta contribuicão annual, 
aquellcs ollicios cuja lotação, nos casos dos arts. 4° .((. ~rt. l. o Que todos os conselh~s de guerra dos 
e 5•, não exceder a quantia de 100$000. nuht.tres, ta1~Lo _da I• como da 2a hnha, p!·ocessa-

<< 7.• As pessoas que actnalmente se acharem dos na _provJ';1CJa de Goyaz1 Mato-Grosso, Pará, 
na posse da propriedade de algum officio, que pes- 1\lara nha?, _CUJaS sentenças na o excederem _a ~ me
soalmente não possão servir, são obrigadas a fazer I ze~s de prtsao o~ de_gred.o para fóra da provmc!a, se 
dentro de 3 mezes, depois da publicação desta lei, de logo execuçao, md~pe':ldent~ _de confirmaç'!-o do 
a nomoaçiw de pessoa idonea para serventia. conselho\Supremo de JUStJÇ~ militar. . 

<< 8.0 Aquelle que o proprietario uma vez no- " Art. 2.• Logo que seJao findos ~s ~Itos pro-
mear para a serventia, não poderá em tempo algum cessos, o conselho de guerra. o~ enviara ao com
ser por elle excluido, seja qual for o motivo ou mandante das ~r~as da p~ovmcia. 
pretexto a que recorra. · · « Art. 3. o Ficao. a~torlS!J.dos. os. commandantes 

<< o. • 0 nomeado para servir não poderú ser das armas das pr.~vmc1as aClma m~Icadas, para que 
obrigado a pagar ao proprietario mais que a terça logo que l~e sepo entr~gu~s os ~Itos conselhos de 
parte daquella quantia em que for ou estiver lotado guerra, faç.ao dar execuçao a referida sentença, sem 
o annual rendimento do officio, sob pena ao pro- dcp~ndenc1a de outra alguma ordem ou confir
prietario de perder o officio, e ao serventuario de maçao. 
perder a serventia e pagar uma quantia igual á da << Paço da camara dos deputados, em 20 de Maio 
lotação de um anno, a qual será applicada para as de 1826.-0 deputado, Gabriel Getulio. n 

obras pub~icas da cidade, villa ou lugar em que 5.• Do mesmo senhor. 
fôr o olficw. 

<< 10. Se dentro do sobredito prazo o proprie
tario não nomear o serventuario, perderá o direito 
á nomeacão e esta será feita pelo magistrado ou 
autoridade perante quem ha de servir o official. 

<< ll. Em qualquer dos casos dos arts. 9° e 10, 
os serventuaríos serão providos por uma só vez 
para servirem emquanto viver o proprietario e elles 
não commetterem crime ou erro, que os inhabilite. 

<< Paço da camara dos deputados, 20 de Maio de 
1826.-0 deputaria, Maia. n 

3.0
, Do mesmo senhor. 

<< PROJECTO 

« Art. L o Nenhuma ordem terceira, archicou
íraria, confraria ou irmandade ou outra qualquer 
corporação religiosa, por mais pia e privilegiada 
que seja, terá d'ora em diante ac\.ão civil pa'ra de
mandar os seus irmãos ou · confrades, por dividas 
contrahidas pela falta de pagamento de annuaes, 
joias ou outro algum onus annexo á qualidade de 
irmão I)U confrade. 

. « Art. 2. o Às dividas dessa natureza, que até ao 
presente estiverem contrahidas, só poderáõ ser 
aemandadas dos irmãos e confrades ou seus her
deiros dentro do prefixo prazo de dous annos · fin
dos os quaes, se liaverão por extinctas, para' mais 
se não pedirem. 

<-< Art. 3. o Neste caso será a demanda intentada 

u A assembléa geral legislativa deste imperio 
decreta: 

<< Art. 1. • l?íca revogada a ordem regia expe
did.a para a província de :Mato-Grosso, pela secre
tana de estado dos negocios da marinha e domínios 
ultramarinos, em data de 24 d~ Abril de 1795, bem 
como assim o trato de concordata feito na mesma 
província em 2 de l\larco de 1797, em virtude da 
sobredita ordem. • 

u Art. 2. o Que todos os impostos estabelecidos 
na s~bredila concordata, para o concerto do palacio 
da AJuda da cidade de Lisboa, ficão extinctos, não 
só por serem findos a 19 annos os lO annos marca
dos n~ referida ordem, como por dever ter cessado 
estes Impostos desde a declaracão da nossa inde-
pendencia. • 

« Paço da camara dos deputados, 20 de 1\laio de 
1826.-0 deputado, Gabriel Getulio. » 

?edindo então a palana, orou pelo modo se
gumte 

O ~R. 9u~1noz CARREIRA:- Sr. presidente, a 
e~pene_ncia ,Ja tem most~a~o quão perigosas são as 
d1scord1as que frequent1ss1mas vezes se suscitão 
entr~ o~ presidentes e governadores das armas das 
prOVIDCias. 

Os -governad~res das arma:; dizem s~r indepen
dentes dos presidentes e debau:o deste t1tulo passão 
a. ~ommette~ excessos de jurisdicção e·o mesmo pra
ticao estes, mtromettendo-se na disciplina militar, 
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debúxo de pretexto de. que são chefes das ~rovin
cias. As desordens e mal"s que eúlqUl provem aos 
povos são bem manifestos, e ninguem ignora e 
talvez as desgracas e horrores a que tem sido ex
postas algumas províncias, não tenhão õutra o ri
gem. E' pois, para remediar este mal e prevemr 
futuros abusos que offereço a proposta que vou 
lêr. 

Leu a segumte 

« INDICAÇÃO 

« Proponho que as duas commis:Sõe~ de _guerra e 
leis regulamentares tomem em constderaçao a pre
sente indicacão : 

" 1. o Que· se marquem de uma maneira mui 
clara e distincta os poderes dos pmsidentes das 
·províncias do imperio, suas competencias . e_ attri
buições, tit. 7°, cap_. 1°, art. 166 da const!tutçao, e a 
qualidade de autondade que devem ter sobre os 
commandantes da forca armada. 

« 2. o Que igualmente se marque até quanto se 
deve limitar a autoridade dos governadores das ar~ 
mas ou commande.ntes da força armada, conserva
dos pela consti tuição, des ig-nando-lhes clistincta
mente os casos, que são privattvos de seu exclusivO 
commando e nos que de direito os ditos comrnan
dantes se dev·em dirigir e sujeitar aos presidentes a 
quem corLvém competir só mente a correspondencia 
com o governo. 

,, 3. 0 Igualmente lembro a attonção, que se mar
que, a quem existem sujeitos os vedares da gente 
de guerra ou pagadores ou em que casos devem 
ser subordinados ás duas autoridades, bem como os 
almoxarifes. 

" P elo que proponho que para trat~r de tao i?
teressantes objectos as duas comm1ssoes se reunao 
quando tiverem de trabalhar nos quesitos apon-
tados. · 
· « Paco da camara dos deputados, em 20 de Maio 
de 1826.-josé Ge·rvazio de Quei1·oz Ccm·eira. " 

Sendo enviada á mesa e lida na fórma do regi
menta, ficou para segunda leit111ra, e no mesmo 
acto tendo obtido a palavra, pronunciOu es te d1s-
~urso 

O SR. SouzA FRANCA:- Sr. presidente, muito 
tempo ha que o Brazil necessita de uma lei, que 
cortando pelos abusos e indevida interpretação que 
se tem dado á ordenacão do Liv. 4°, Til. 38, fixe a 
jul.'ispruclencia sobre "o direito dominical do lau
demio que a mesma ordenação manda pagar aos 
directos senhorios dos prazos, .por occasião das res
pectivas vendas e escambos. Este d1relto de mera 
conheeença se tem convertido com o andar do 
tempo em uma perfei ta siza de 2 1/2 °/o, que unida 
á verdadeira siza nacional de lO 0 /o, grava as ven
das de muitos predios com um encargo de 12 1/2°/0 , 

deduzido do preço ' porque se comprão e vendem, o 
que empece ás respectivas transacções e vexa sobre 
maneira os povos, como sempre acontece com os 
impostos _que atacão directamente a propriedade. 

Eu, Sr. presidente, bem desejaria vêr desappare
cer d'entre nós esse iníquo tributo da siza, cuja 
indole resabe ao tempo !las trevas, em que foi es ta
belecido, trib\lto, que intorpece a circulação e ·em
prego ~e capitaj!s no commercio da vida _;_ e como 
poderei vêr en~o que com o abuso e má mterpre
tação de uma lei ainda se entorpece mais essa cir
culação, aggravando-se as transacções de 2 lf2 °/o 

mais a favor dos directos senhorios de terrenos 
emprazados ? De nenhuma 'maneira. Que direito 
póde· ter o proprietario de urii terreno que eu tomo 
de fôro a uma casa que nelle edifico, para exigir 
de mim 2 1/2 °/o do preço, porque eu a haja de ven~ 
der? Nenhum certamente, mas porque não posso 
vender a casa, sem que traspasse ao comprador· o 
domínio util do terreno aforado em que a edifiquei, 
pretende e exige de mim 2 1/2 °/o do respectivo 
preço, chamando ·a um predio de sua natureza dis
tincto do terreno, bemfeiLorias deste. O abuso eri
gio-se em costume, ganhou força c subia á cathe ~ 
goria de lei, forçando-se o sentido desta, qLlB só 
impõe o o nus do laudemio ao preço porque se aliena 
o prazp e prazo só é na especie o solo·e não a casa, 
que eu edifiquei, a qual é propriedade minha sem 
divisão do domínio, que milita no mesmo solo. 

Estes, os J?Onderosos motivos porque ordenei e 
olfereço este projecto. 

Leu immediatamente o seguinte 

\C PROJECTO DE LEI 

« A assembléa geral do imperio do Brazil, de- 
creta-: 

" Art. 1. o O direito dominical , chamado laude
mio, a que silo responsaveis ·os foreiros no cnso de 
venda das possessões, aforadas para com o senhoria 
directo dellas na conformidade da ordenacão do 
li v. 4°, til. 38, será sempre computado sobre Ô preço 
precisamen te, porque os mesmos foreiros venderem 
o prazo, sem se fazer conta com as hem feitorias, 
que elles ahi ti verem feito á sua custa ; porque são 
propriedade sua. 

« Art. 2. o Nos contractos da venda, e escripturM 
delles, que passarem os foreiros vendedores aos 
compradores, se fará distincçi\o, e expressa decla
ração do preço, porque vendem o domínio util da 
possessão aforada, e daquelle, porque vendem as 
bemfeitorias, quando as houver, afim de se pagar· 
o laudemio do primeiro e não do segundo .. 

« Art. 3. o No caso eventual de alheiac,'io do 
prazo sujeito a laudemio, em cujo contracto ·se não 
tiver feito menção distincta do preço delle, ou por 
se ignorar entre as partes con tractantes o o nus do 
fôro da propriedade vendida, ou por qual{JI!er outrll 
motivo, avaliar-se-ha o preço da venda do prazo 
na somma de vinte responsões annuaes, para por 
elle se computar o Iaudemio, pertencente ao di
recto senhorio, em qualquer hypothese, em que \l 
mesmo laudemio se haja de apurar .. Paço da nssem
bléa, 20 de Maio de 1826.- O deputado, França.» 

Havendo concluido, requereu o mesmo senhor 
urgencia a favor deste projecto, e sendo apoiada, 
e vencida sem opposição, passou á ;:egunda lei
tura immediatamente, e julgada a ma teria digna de 
deliberação, propondo-a o Sr. presidente á votação, 
foi resolvido que a commissão de legislação inter
pozesse o seu parecer ·sobre ella com aucliencia do 
autor. I 

Seguia-se a fallar por esta maneira 

O SR. Lgno:- Sr. presider,te, a honra, que esta 
camara me fez de noméar-me para a commissão de 
fazenda, objecto da mais alta importancia, e o 
mais credor talvez das attenções do corpo legisla
tivo, exige de mim a franqueza de confessar que 
os meus conhecimentos a este respeito, como eni 
todos os outros, estão muito abaixo dos desejos, que 
me animào de ver, e de concorrer, para que s€ esta-

Z7 



106 SESSÃO J::M 20 DE MAIO DE 182{,) 

beleça neste ramo. um sol ido e luminoso s:rstema, 
que destruindo as mc~rtezas, sobre que ate a~ora 
tem versado, proporciOn e ao governo me:os hbe
raes. de sustentat: o decoro e a honra nacwna). Çls 
dous illustres deputados, que a esta commtssao 
p ertencem, t êm conhecimentos, que eu r~conheço 
.e r Pspeito , c podem por st só marchar a pe seguro: 
eu, que os não tenho1 s~pp!Ico a esta~ cam~ra a no
m eacão de uma commtssao externa pat a at,Xthar-me 
com" as suas luzes, e ·peço que n esta seja co ilLe~l
plado o co nselheiro José Caetano G:omes, varao 
probo, de illibada conducta, e a CUJOS trabalhos 
deve a nal'ão um constderavel melhoramento de 
alguns ram"os de suas r endas . ·r al é o olljecto da iu-
d icaçào, que o!Tereço á me:;a. . 
· Pronunciando este dtsr;.lrso le.u a segumte 

n JNDI C.\ÇÃO 

" Proponho que a commissâo de fazenda na no
meacão da commissão externa contemple o conse
lhei t:o José Caetano Gomes .-Ledo . » 

Se ndo novamente lida pelo Sr. 1 o secretario, 
por deliberação da camara foi remet~id~ á ~um
mi ssão de fazenda, para lhe dar a attençao de' Ida. 

Depois disto teve a palavra, e se exprtmto pelo 
modo seguinte 

· O Sn. CusTO DI O DIAS: - Sr. presidente, nós de
vemos de accordo procurar que todas as províncias 
do imperio gozem igualmente d&s leis estabelecidas 
pela nssembléa co nstituinte , bem como da let pro
visaria sobre os govern os. Para o que eu faret um a 
i ndicação-, que não tem outro fim mais do que pro
curar do governo os eselarectmentos nec~ssanos 
acerca deste obj ec to, e indagar se !')S te r egimento 
dos presidentes e cpnselhos está na devi~a _ obser
vancia, e se ainda existe alguma comm1ssao mL
litar , de que tem resultado um gravame msuppor
tavel aos .povos, e um jugo tyranni~o. A liberdade 
es tá vacíllante: della só tem apparectdo o prospecto. 
Umas pro rincias tem visto os seus cons~lhos e_m 
exercício, e outras não. Consta-me que mmtas estao 
suj eitas inteiramente ao mando militar dos gover
nadores das armas que são cumulativamente os 
presidentes civis. Nestas circumstancias nós deve
mos procurar i llustrações sobre B: ·o~servan~Ia da 
lei dos governos e r.onselhos provmc1aes, po1s nos 
incumbe promover a prosperidade dos povos das 
províncias . 

Dito isto, leu a seguinte 

« IN DI CAÇÃO 

'' Proponho rrue se peção ao iioverno esclareci
mentos sobre a observancia da lei dos governos pro
viso t'ios em todas as províncias do i?Jper!o, bem 
como se ainda axtste alguma comm1ssao m!lttar.-
0 deputado Dia.s . n 

Vindo á mesa, foi novamente lida pelo Sr. 1• 
secretario, e ficou para segunda leitura. 

Passando-se depois á 3• e ultima parte da ordem 
do dia, teve segunda J ~i tura primeiramente a indi
cação do Sr. Pinto do Lago, apresentada na sessão 
antecedente, para que se pedissem ao governo·pela 
repartição .dos negocios da fazenda, os papeis ré
mett.idos· pelo presidente da província do Piauhy, 
sobre a arrecadação dos dízimos · do gado vaccum e 
cavallar daquella província. E tendo-a ·concluído, 

·disse · 

O SR. Sou~ A .FRANÇA: -Eu qu~fu que hoe:Yel!!le 
uma explicação sobre esta proposta .. •.. 

O SR. PINTO .DO.LA:GO (i.nterro.tn,pe:ndo-o) : -Eu 
a darei. 

O Sa . Souz A FRANÇA (eontinuam,d'o)>- O-minis
tro da fazenda nà.o pód& SoU.tisfawr a esta ind8tler
miaada exigencia. (Lew de novo a i~dica.çà().) '. E' 
preciso que o seu autor declare· com p.!!ecisão, q}la.e·s 
são os papeis, que se desejào,, !}oi" do ccnrnario 
es ta requisição é inexequiveL 

O Sa. Pr:·no no LAGO: :..... o. fim da minha pro
posta é melhorar_ a method o. do pagamento dos: ·dí
zimos do gado do Piauhy. Porque o. presidente: da
quella província, ouvindo, o conselho. respectivo 
apontou as melhores medidas sobre es te objecto, e 
deu co nta ao govern o pedindo as necessarias pro c 
videncias. E como se julgou que este negocio. devia 
ficar reservado á assembléa, por ser materia priva
tiva do cnrpo legislativo, é preciso que venhão esses 
papeis para se deliberar ácerca do melhor plano, 
que se deve adaptar, afim de se tirarem todas as 
van tagens po~siveis a bem do estado. Vindo estes 
papeis , deveráõ ser confiados á commissão de fa
zenda, que proporá o que parecer razoavel. Se fallo 
neste negocio e por me parecer muito interessante 
ao publieo, e por ser principalmente objecto par
ticular da província , vorque represento nesta ca
mara, e em desempenho das instrucçõ.es, que me 
forão dadas. 

O Sa. SouzA FRANÇ A: -Eu não faço mais dG 
que ponderar .que esta ~xigencia ~o governo d~ve 
ser feita com mdtv1duaçao : eu qu1zera que se Ifl· 
dicassem as circumstancias deste objecto, declaran
do-se quBm foi o autor . . .. 

O Sa. PINTO DO LAGO: - Foi o governo, não se 
equivoque o Sr. secretario, foi o governo da pro
víncia do Piaahy : nem daquella província existem 
outros papeis na secretaria da fazenda. Comtudo, 
se é preciso, eu farei as declarações necessarias. 

O Sa. SouzA FRANCA (continuando): -Pois bem: 
estas circumstancias· são indispensaveis , até para 
credito da camara. 

O SR. PI:<~TO DO LA GO :-Eu accrescentarei por
tanto que es lM papeis vierão em Agosto de 1825. 

Como não ho uvesse mais opposição, po~ta a votos 
foi approvada esta indicação; e o Sr. secretario 
Souza França passou depois a fazer a segunda lei· 
tura da proposta do Sr. Maia, offerecida na mesma 
sessão de 19 do ~orrente mez, para que se convi
dasse a commissão do ecclesiastico a formar uma · 
tabella, que regule as conhecenças, e os direi tos de 
estola, ou henessas, que devam perceber os paro.
chos : e posta a ma teria em discussão, moveu-se um 
vivo debate, em que fallárão pela maneira seguinte. 

O SR. SouzA FRANCA:- Regular ·os alimentos . 
para os parochos das \grej~s é um dos objectos de 
maior importancia, que se poderião propôr. Todo o 
mundo sabe que os dízimos, que em todos os paizes 
catholícos sempre forão applicados para a stibsistan
cia dos povos, no Brazil passárão por meio de con-. 
cordatas a ser propriedade nacional, fi cando os pas
tores d.os povos a cargo do. thesouro., por ondé.se lhes 
arbitrou uma congrua sustentação taxada naqualles 
tempos, em que o preço de todos os artigos nacas
sarios á vida era tão baixo, que nenhuma compa
ração póde ter com o do tempo em que vivamos. O 
espírito religioso, que sempre dominou os povos do 
Brazil,. foi quem deu a primeira origem aos direiws 
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chamadós de estola; porque querendo os povos ser 
promptamente soccorridos com o pasto espiritual, 
e vendo que os seus parochos apenas tinl).ão um 
parco estipendio, que mal chegava para sua de
cente subsistencia, convencionárão entre si, e es
tabelecerão esses benesses, para occorrer á susten
tacão dos seus pastores, e compensar-lhes o seu 
trábalho .. Dá qui vem a dBsigualdade, que se nota 
nas diversas igrejas a respeito desses direito~ : 
assim é- que na villa de Lages, na província de 
S. Paulo, levão os vigarios de cada pessoa que se 
éonfessa, 3"20 réis, e em outro tempo recebião uma 
besta muar: assim é que na minha patria se con
vencionárãó os freguezes em dar meia pataca pelo 
mesmo titulo : assim é finalmente quo ficou o povo 
gravado com taes convenções, gue ao depois qui
zerão .os ,rarochos que const!lUJssem lei, e assim 
as chamarão sem fundamento algum; ongman
do-se dahi muitas demandas, algumas das quaes 
tem vindo a esta relação, .com gravíssimo vexame 
do povo. · · 

Vemos que em uma freguezia pagão-se por cada 
conhecenca 40 réis conforme a constituição do 
bispado, ."em outra pagão-se 640 réis, e em ontra 
dá-se o que o parocho qu~r, e arbitra. Os parochos 
fundão-se na convenção; mas bem se vê que no 
estado' àtual das co usas tal direito não pó de deixar 
de passar por um abliSO, e peúr excessivam<mLe 
sobre o povo, que vai pagando estas enormes qnan
tias, pelo seu estado miseravel, e porque tem justo 
receio de ser executado, tirando-se-lhe violenta
mente o pouco que tem para remir as suas neces
sidades : donde resulta não sómente odio ao altar, 
mas lambem o escandalo com que muitos parochos 
(assim se pó de- dizer) vendem muito claramente os 
seus officios e os sacramentos da igreja. E' portanto 
necessario acabar com este funesto mal. 

Eu sou de voto que se lhes deve o alimento, 
pois do contrario não teremos quem nos snbmi
nistre o pasto espiritual. Elles no desempenho do 
seu ministerio expõe-se a muitos Lrabalhos, e sof
frem incommodos; é portanto injusto que se lhes 
não retribua correspondentemente: mas nem por 
isso se segue que se não deva regular a sna cons
tituicão de um modo, ''que se conciliem as partes, 
vistoo que em umas igrejas estes direitos são in
comparavelmente maiores, que em outras, como 
succede no Rio-Grande do- Sul, onde se suscltão 
frequentes vezes pleitos renhidos ; porque sendo 
extensíssima aquella província, os povos, que se 
achão nas raias, sendo privados dos soccorros es
pirituaes de suas distantes frcguezias, passavão a 
contractar com os capellães de algumas ermidas 
immediatas para lhes ministrar os sacramentos me
diante o estipendio, a que se comprometterão : e 
isto que ao principio não foi mais do que uma 
convenção, tem hoje o b.ome de lei .. Portanto voto 
pela indicação .. 

O Sa. MARcos ANTONIO: -Sr. presidente, não 
posso ,usar de silencio ouvindo a proposição, que 
acaba de enunciar o illustre preopinante, o qual 
sustentou que os benesses parochiaes, e direitos 
de estola ti:verão sua origem de convenções feitas 
pelos parochos com seus paroclúanos. Não me pa
rece exacto o enunciado, porque estas oblações ti-
verão pr~ncipio na era da primitiva igreja. . 

Os primeiros cbristãos levavão a.os apostolos suas 
livres oblações, as quaes depositadas em um cofre 
erão distribuídas pelos mordomos ou diaconos com 
os operarias evangelicos, e pessoas miseraveis. 

Porém havendo abuso nesta administração, no anno 
de 470, se bem me lembr,o, esta massa de bens eccle
siasticos foi dividida em quatro partes a saber: 
1\ para os bispos; 2•, para os sacerdotes; 3a, para 
os pobres; e 4•, para as igrejas. Não é agora tempo 
opportuno para revolver a historia ecclesiastica, 
porém cumpre-me dizer, que no seculo VI os em
pregados no servir;o da igreja partici.párão, na falta 
das voluntarias oblações, das rendas dos predios, 
que lhes tinhãQ sido doados, não só pelos bemfei
tores, conio pelos mesmos impera-ntes, rendas, que 
applieavão não só para sua honesta subsistencia, 
como tambem para sustentação dos pobres. A 
muitas igrejas, além elos bens patrimoniaes, forão 
concedidas os dizimas, os quaes no reinado de 
Carlos Magno forão dados aos generaes e militare5, 
que mais se distinguirão por serviços relevantes; 
porém em muitos lugares de Allemanha e 1-Icspa
nha, os ecclesiast.icos conservárão o direito dos dí
zimos. Na mesma Inglaterra metade elas rendas 
clecimaes é dada aos ministros da igreja anglicana, 
bem como na Americã hespanhola, onde os bispos 
e mais beneficiados gozão da maior po l"Çào dos 
mesmos dizimas; e em Portugal é observado se
melhante direito. 

Não sendo proprio das actui\es circumstancias 
estreitar-me a referir factos dehistoria ec>:lesiastica, 
passarei a tratar da origem dos emolumentos paro
ch iaes do Brazil. 

Creado o bispado da Bahia em 1550 (f,Ji a primeira 
diocese do Brazil) pelo papa Julio IH, forão secula
risados os dizimas e concedidos ao grão-mestre da 
ordem de Christo, entào padroeiro de todas as 
if!;rejas brazileiras, com a rigorosa obrigação de 
arbitrar dos mesmos dízimos uma eongrua susten
tacão• aos parochos e mais beneficiados, ficando 
igualmente obrigado o sobredito grão-mestre a 
alimentar os ministros da religião dos rendimentos 
de outros bens proprios, se os dizimas do Brazil nito 
fossem bastantes para aqucllc fim. A congrua 
devia ser, segundo a letra da mesma bulia, aqLiella 
porção qnce pro ülormn snstenlatione nccessaria 
ft!erit. Forão com effeito estabelecidas eongruas de 
trinta mil réis para os vigarios, congmas snfficien
tes na primeira idade do descobrimento, tempo, 
em que vinte alqL1eires de farinha de mandioca 
tinhão o valor de mil e seiscentos réis, como consta 
de um antigo assento da- provedoria da Bahia. 
Porém crescendo progressivamente a povoaçiío e· 
augmentadas as riquezas, o dinheiro perdeu o seu 
valor, subindo a grande preço as materias alimen
tarias; e por isso não podendo os parochos decen
temente subsistir com tão diminutas congruas, 
receberão para supprimento de suas necessidades 
oblatas, que voluntariamente offerecerão seus paro
chianos á imitação dos primeiros christãos e como 
era observado em outras muitas dioceses da igreja 
lusitana. 

Que cousa mais confoNne aos principias de jus
tiça, do que slerem alim~ntados por seus freguezes 
aquelles mesmos . pastores, . que soffrem o calor do 
dia e o fno da n01te ? O d1vmo mestre bem expres
samente ensinou.- Quem trabalha merece que lhe 
paguem, dignus esC eni-ln operil;l"ius mercede sua.-
0 concilio tridentino e muitas bulias pontificias de
nominão taes offertas, pios e lo1waveis cosímnes. 
Os mesmos monarchas, que legislárão em outros 
tempos para o Brazil, o tem approvado, como 
consta do decreto publicado em 1715, no governo 
do. Sr .• D. João V. Alguem pois disputará sobre a 
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legalidade de oblações não só praticadas nas pri
meiras idades da igreja catholica, como approvadas 
pelas leis eanonicas e civis? 

E' com tudo certo que os parochos as não elevem 
receber dr? pessoas conhecidamente rniseraveis, mas 
sômC'nte daqur?Ilas, que forem possibilitadas e que 
sPm iucommodo algum podem soccorrer ás neces
sidatks dos seus pastores, que lhes dão as mais 
docus e espirituar1s consolações em os momentos 
mais atlribulados da vida humana. Por tanto não 
deve passar o que foi enunciado pelo illustre orador, 
qne nw prer~edeu a fallar, isto é , serem illegaes e 
arbitmrias taes oblações recebidas pelos parochos do 
Brazil. 

Tendo comtudo consideração ás reflexões, que 
pondemu n nobre preopinante, parece-me conve
niente, qt1e a eommissiw ecclesiastica offereça seus 
traballws a t'Sle respeito, apresentando um plano e 
mano.ira de serem soccorridos os parochos, sem 
que scjCw arguidos de arbitrariedade, quando recc
b~;m os emolumentos parochiaes. Julgo necessario 
que scjilo augrnentadas suas congmas, que no 
tempo presente nilo excr'dem a duzentos mil réis, 
exccptualldo a Bahia e outros btspados du :\arte, em 
os quat•s apenas tem a congrua de cem mil réis 
anmwes. O illustre dopntado, qtle acabou de fallar, 
tr•m ponderado razões mnito altendiveis, sem que 
com tudo podesse sustentar com solidos argumr•ntos 
a propost~ilo que-cmittio. 

() S11. SouzA Fl\Ai>~A :- Supposto que eu por ora 
nada mais far,;o, nem devo fazer, se nilo votar que 
esta inrliear,ào passe á com missão do ecclesiastieo, 
para Yir com o seu parecer ao conbecirnentci da 
camara, com tudo devo explicar-me sobre o quo 
tenho expondiclo ácerca ela sua rnateria, porque 
parece-me que nao fut entendido, como des~ava. 
Eu niw dissre que os paroehos cleviào servir de 
graça e t:ston bem longe de semPlhantP opiniào: e 
uma vez qLw queiramos ministros do altar, devemos 
contribuir para os se 11s alimentos, bem como satis
fazemos corrcspondoutemente os servi(;os, que 
outros quaesquor empregao a bom do publico. O 
quo eu avancei, é uma verdade notaria e innegavel, 
como passo a mostrar. 

Disse o iliL!Stre membro que nao devia passar o 
principio do que estas oblatas derivao de Lmw con
ven~;iw r~ntre os povos e os parochos: e eu disse c 
agora repito qnc em muitas freguezias do imperio 
ellas não tiverào outra origem; tendo concorrtclo 
para isso o desejo, que os povos tinhão de ser 
promptamente consulados com os soccoJTOS espiri
tuaos. J ú apontei a taxa estabeleeida para as conhe
ccnças na villa de Lages o na minha palria, bem 
como as diversas quantias, que por este mesmo 
titulo se exigem na província do Rio-Grande do 
Sul; e poderia tamhem mencionar a pratica. diffe
rentc das parochias do bispado de Minas-Goraos e 
de outros. Qual será a razão desta differenca tão 
notavel? A constituição dos padres permitte per
ceber 80 ré1s por cabeça de casal, 40 réis por pessoa 
de communhão, e 20 réis pe!B.s que se não achão 
neste estado: donde vem pois esta alteraçaõ, se não 
de conl_ralos e estlpulacões entre os parochos e seus 
freguezes 'I Tanto é isto verdade, que nos pleitos, 
que tem proposto aos povos, elles não fundamentao 
em outro principio a sua pretenção, querendo que 
taes estipulações valhão como lei, por terem passado 
em costume. O mesmo illustre deputado na deduc
ção, que fez, da historia da primeira igreja do Bra
z!I de1xa entrever esta verdade ; pois confessa, que 

não sendo sufficientes para a sustentação dos paro
chos as congruas, que se havião estabelecido, em 
lugar dos dízimos, que forão secularisados pela 
fLmdaçào elo arcébi,pado da Bahia, principiárão os 
povos a prestar-lhes graciosamente estas o blatas, 11 

que não erão obrigados. Isto mesme é o que eu 
tinha expendido antes e é o que me determina a 
tratar do abusivo o direito, em que elles depois se 
tem constitttido ; exigindo por força, o que só por 
favor e graça se lhes póde conceder. 

E' pois contra este costume erigido em lei que eu 
me declaro; é sobre este principi0 Prrado que se 
tem firmado os accordãos da relação, mandando 
observar semelhante pratica como lei: eu sou tes
temunha e todo o mundo o :.:abe. 

Demais, Sr. presidente, se, como acabon de 
oxpundor o nobre deput:,clo, os dízimos, que os 
povos pagavão para os padres, passarão para o 
esl:1do com o encargo de serem estes sustentados 
pelo mesmo estado, como podem ser obrigados 
os poYos a contribuir para .um semelhante fim, 
pagando, r~orno fazem, os dízimos, que no estado 
presente tanto avultão? E' o estado e não cada um 
em partieular, que devo cumprir com esta obriga
ção, a que se eomprometteu, uma vez que percebe 
os Llizimos ecelesiasticos : é ao estado e não aos 
povos, rjLW os parochos'· devem requerer a eongrua 
sustentaçilo. Como é que um miseravel, que tem de 
alimon tar sua numerosa familia, h a de pagar uma 
conta, que se lhe apresenta todos os annos, exi
gindo-se-lhe aquillo que elle nunca possuio em sua 
viela? Julgo por tanto que esta proposta é muito 
digna de attcnçito. 

O Sn. Cusromo Dus:- Eu estou persuadido; e 
creio que os mais senhores tamhem estão, de que o 
tempo, que gastamos neste debate, é inteiramente 
perdido. Esta indicação deve ser en·viada á compe
tente commissão para serexaminada e entrar então 
em disc.ussão, para deliberarmos ·sobre a sua mate
ria. ;\!essa occasião eu expenclerei o que sinto 
sollro este assumpto : por ora só digo que não de
vemos ter tanta commisE)ração dos parochos, ao 
menos eu não tenho pena delles. i'\ão haja receio 
de que venhiio a morrer de fome: antes que tal 
aconteça hão de primeiro morrer de fraqueza muitos 
freguezes. (Apoiado I) 

O Sn. CuNIIA !\JArros:- No pouco que tenho lido, 
observo, Sr. presidente, que em todos os tempos e 
em I o das as naçües sempre farão tidos em honra os 
ministros da religião e sustentados com o devido 
der'óro pelos povos, a quem servião. Não fallo só 
elos ministros da verdadeira religião christã, cito 
tambom os sacerdotes de todas as seitas do genti
lismo e da idolatria, podendo se!"vir de eiemplo 
a pratica dos povos antigos, cuja noLicia tem che~ 
gado até nós e com especialidade dos egypcios, dos 
gregos, dos romanos e dos barharos do Norte da 
Europa, que invadirão depois o meio-dia claqnella 
parte do antigo -mundo. Sabemos que na primitiva 
igreja christã forão instituídos os dízimos para sus
tentação dos ministros elo altar e que esta pratica 
durou por muitos seculos, até que os príncipes 
temporaes applicarão aquellas premissas a outros 
fins; eompromettendo-se por meio de concordatas 
a contribuir com certos donativos para congrua 
subsislencia dos pastores da igreja. E' verdade que 
a simplicidade dos costumes dos primeiros seculos 
christãos fazia dispensar toda a pompa e fausto, com 
que _depois se tem mostrado os padres da igreja e 
por 1sso a muito pouco se reduzião esses alimentos, 
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de que necessitavão para passar. Porém as cir
cumstancias achão:-se inteiramente mudadas : o 
luxo tem predominado até nos officios sagrados e 
nos que os exercem. E ainda que eu nunca serei 
induzido a approvar o fausto desordenado e exces
sivo nos ministros do sanctuario, todavia conheço 
perfeitamente que a singeleza daquclles seculos 
felices já não pódc ser imitada á risca na nossa 
idade e costumes. Se os bispos no dia de hoje se 
apresentassem com a simplicidade, com que vivêrão 
os apostolos e os seus immediatos successores, 
talvez que nenhum respeito, nem contemplação 
merecessem. Tal é a depravaçã?, a _que_ cheg~rão os 
costumes, que os pastores da IgreJa sao ma1s res
peitados pelos seus vestidos, do que desgraçada
mente, pelas suas virtudes. Daqui vem. que com 
razão se póde dizer, em geral que os b1spos c os 
vigarios do Brazíl são todos pobres ; porque sendo 
as suas congruas estabelecidas no tempo, em que o 
dinheiro tinha um valor incomparavelmente maior 
do que o actual e não chegando por consequencia 
para a sua decente sustentação, tem necessaria
mente de recorrer ás dadivas dos fieis e a esses 
chamados direitos de estola, que se tem tornado tão 
odiosos. 

Como é possível, Sr. presidente, que subsista um 
vigario, um pastor sem os meios necessarios? 
Como ha de fazer o bem, a que é obrigado 'I Como é 
que elle ha de ir á casa de sua ovelha, vel-a 
enferma em uma pobre cama, rodeada de sua fa
mília, quando não tem os meios de beneficiai-a ? E 
será possível que elles cumprão os seus deveres 
como pais e pastores, caminhando 18 e 20 leguas,. 
para ministrar os soccorros espirituaes e as ultimas 
consolacões, não tendo os meios e commodidades 
para o seu transporte 1 Miseravel vigario, que sabe 
ôe sua casa sem t~mer tempo, nem os incommodos 
e riscos de uma jornada do sertão, e que, quando 
espera receber, vê-se obrigado a fazer esmolas, 
vendo-se cercado dos filhos do enfermo moribundo, 
este prostrado em uma cama e aquelles nús a 
morrer de fome! São estes homens .... (A' ordem.! 
A' ordem 1) Todas as razões, que tenho exposto, 
são em abono da indicação e eu só fallo a favor 
della. 

O SR. VERGUEIRO: - O ponto da questão, que 
temos por ora de tratar, reduz-se tão sómente a 
examinar, se a materia desta indicação é digna da 
attencão da camara e se a commissão do ecclesias
tico lia de ou não ser encarreg~da de formar a 
tabella, que se pretende, sobre as esportulas paro
chiaes-; e por consequencia todos os senhores, que 
me tem precedido, fallárão fóra da ordem. Na 
indicação, que foi lida por segunda ve~, não se 
propõe que se tirem aos parochos os meios de sua 
sustentação: para que pois tantas declamações? 
Pretende-se tão sómente que elles tenhão a justa e 
proporcionada retribuição do seu trabalho : que 
receio pois póde haver de que os ministros da 
igreja sejão privados do pão, que lhes é devido? 
·com isto pudera concluir o men disc\ll'so, porém 
como no debate, que se suscitou por esta occasião, 
houve quem procurasse negar que estes benesses, ou 
direitos parochiaes no Brazil tem outr9s funda
mentos e não são convencionaes na sua origem, 
emittirei de passagem a minha opinião a este. res
peito. 

E' uma verdade historica, que ninguem poderá 
negar que todas as parocbiasdeste imperio tem sido 
creadas conforme a necessidade dos povos as tém 

feito indispens_aveis. A' proporção que se tem po
voado os sertoes deste 'Vasto imperio assim se 
for~o erigindo fr~guezias o que nunca ~e levava a 
effi. e1to sem repetidas !:epresentações e instancias 
do~ povos, e se!D as de~oras e dífficuldades, que 
alem de outros mconvementes, offerecia a immensa 
distancia da côrte que até a pouco tempo tinha o 
assento em Lisboa. Dahi provinha que os povos le
vados pela necessijiade dos soccorros espirituaes 
convidavão aos padres para lhes administrar com~ 
prom<Jttendo-se a certa retribuicão maior ou :Uenor 
conforme o estado do paiz, vistô que não recebião 
outros alguns subsídios, nem podião ser compel
~~dos. a p~est~r-lh~s este se~viço gratuitamente. 
Ial _e a p~1me1ra on~em d?-mawrparte das parochias 
do mterlOJ." deste Impeno. Forao depois nestes 
mesmos lugares creadas freguezias, e apresentados 
n'ellas vigarios com as congruas competentes, forão 
estas mesmas freguezias divididas e subdivididas, e 
nem por isso cessarão as conhecenças estipuladas, que 
pela propria natureza de sua instituirão devião ter 
acabado com o motivo, que as fez inÍroduzir. Mas 
qnem póde duvidar que taes direitos nascêrão da
quellas convenções meramente voluntarias '! Com
tudo não se segue deste principio que os parochos 
deixem de perceber os alimentos indispensaveis 
para a sua commoda e decente sustentaeão, nem 
que os paroclüanos estejão totalmente isentos de 
lh'os prestar: o qne se deseja é que sejão regulados 
estes direitos de estola com satisfação dos pastores, 
mas sem gravam~ das ovelhas. 

O SR. ÜDORICO MENDES :-Eu approvo a indica
ção, mas ergo-me para fallar sobre dous pontos 
em que se tocou. Diz um illustre deputado que é 
mistér que se pague muito dinheiro aos parochos, 
porque. elles necessitão de impôr. A isso respondo, 
que a Impostura é contra a humildade do divino 
mestre. Diz tambem que os parochos não ganhão 
nada, que são muito infelizes, miseraveis, · etc. 
Concedo que assi.nl será: mas admiro que de con
tinuo chovã? requerimentos e requerimentos de 
padres, pedmdo a nomeação de vigar.ios. Talvez 
que esses homens queirão de proposito ser infe
lizes e miseraveis ! 

o SR. :ai..uA:- Tanto se tem divagado nesta 
questão, que eu me vejo na necessidade de me le
vantar só com o intuito de explicai· novamente o 
fim da minha indicação? e os motivos em que para 
ella me fundamento. Na minha propos1a eu não 
ponho em duvida o direito dos parochos á contri
buicão dos seús freguezes. Sou filho da igreja re
conheço os seus preceitos, e sobre estes di;eitos 
parochiaes serei sempre guiado não só pela con
stituição ecclesiastica, mas tambem pela nossa 
constituição política, que nos impõe oiJrigac..'io de 
manter a religião catholica romana. Não "entrei 
pois, nem entro nessa questão ; o que eu proponho 
é tão sómente, que se regulem de um modo fixo e 
razoavel ésses benesses, e tenho dous unicos fins 
em vista : primeiro,..l{ue se dissolvão todos os mo
tivos de duvidas, e nxas entre os parochos e os 
se'us freguezes; segundo, que os póvos não sPjão 
vexados. Creio que ambos estes fins são conformes 
ao espírito do Evangelho. Seja qual fôr o principio 
de taes direitos parochiaes, a verdade é q\le correm 
no fôro renhidos pleitos sobre este objecto por falta 
de uma tabella fixa, por que se devão regular, e 
que em algumas freguezias passão . estas conhe
cenças a ser exorbitantes. lesivas, e muito gra
vosas aos póvos. 

-28 
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E' pois este o espírito da minha indicação, sem 
que pretenda to~r ~em Ie:rémente, nos_po~tos de 
disciplina ecclesiasttca. E desta matena tao só
mente, que devemos tratar, sem que tenhamos mo
tivo algum em particular para fallar dos parochos. 
(Apoiado!) Consta-nos que muitas vezes apodre
cem cadaveres ás portas das igrejas, por não haver 
quem pa<Tue os benesses aos parochos. (Apoiado!) 
Tal é a forca destes direitos, e o empenho, com 
que são defendidos, q~e faz esquecer ~ caridade 
chr~stã : mas agora nao nos c~mpete a~1anta:m~s 
reflexões algumas a este resperto. A mmha mdt
cação, como já disse, tem fins mui~o _ differentes, e 
eu a não faria se não fosse chrtstao, e filho da 
igreja catholica. 

O Sll. AtuEIDA E CASTRO:-Sr. presidente, eu 
gosto muito pouco de fallar: e por isso não me le
vantaria se não fosse movido da necessidade de 
aclarar ~ ponto desta controversia. O que disse o 
honrado membro o Sr. Souza França é uma ver
dade innegavel, e a desigualdade, que se not~r no~ 
direitos, que se percebem em cert~s parocluas, e 
extremamente esçandalosa, para deu~ar de ~erecer 
a attenção desta camara. Ha paroc1uas, em que se 
pagão 80 rs. por cada conhecença, que em outr~s 
che"'iio a. 640 rs., e entre estes dons extremos nao 
se póde dar termo algum de comparação. 

Daqui vem 11m sem numero de cont.endas entre 
os parochos e seus freguezes, muitos dos q':laes_ ou 
tem já representado ao governo, ou se tem mtetra
mente opposto a esta !!ODt!ibuição, sustent~n~o 
pleitos renhidos. E por tsso JUlgo que a comm1ssao 
ecclesiastica deve ser ouvida, e propõr o melhor 
meio de conciliação sobre este assumpto. Eu fui 
visitador e observei o que passaYa em certas fre
guezias ~ este respe_ito: e _por tanto não posso 
deixar de approvar a mdtcaçao.. . 

Não devo porém tolerar que entre as razões, que 
se tem expendido a favor della, se avance o prin
cipio de que tal instituição deve torna_r os paro
chos impostores. Eu son parocho, e s~n por expe
riencia quaes são as vantagens, ou os mcommodos 
ligados a tal emprego. Muitas queixas, que contra 
os parochos se formão, são injustissimas: e em 
geral tal é a má vontade em se lhes prestar_qualquer 

.('.ontribuição, que independente da quahdade da 
quantia, que se pede pelas conhecenças, sempr~ 
.são tratados por ladrões, só porque as pede~. E 

chos não se devem dar por escandalisados. Os factos, 
que se apontárão, não podem infamar a corporação 
ecclesiasiica, nem ser imputados se não aquelles 
que os commettem. (Apoiado f Apoiado .') 

O SR. ÜDORICO MENDES :-Eu tambem me levanto 
para o mesmo fim. Eu não chamei os parochos 
impostores, antes impugnei a doutrina de quem 
disse que elles necessitavão de grandes rendas.para 
ter impostura; pois esta qualidade é contraria á 
palavra de Jesus Christo. O illustre deputado talve~ 
não ouvisse bem as minhas expressões. 

O Sn. LrNo CouTINHO :-Será muito conveniente 
que os Si-s. desta camara não attribuão como allu. 
sivas a si as proposições que se enuncião em geral; 
nem por ellas tem algum dos nobres deputados 
direito a pedir satisfação, a quem as emíttio. Pois 
por eu ser medico, deverei dar-me por aggravado, 
quando nesta casa se fallar da classe dos medicos? 
Quando se debate sobre qualquer ponto contro
verso, falia-se em geral, sem se designar esta, ou 
aquella pessoa, este ou aquelle caso em especial. 
Em todas as classes de pessoas ha prevaricadores, 
e abusos; e quando estes se vituperão, nunca 
podem ser comprehendidos aquelles, que pela sua 
conducta honrão a corporação a que pertencem. 
(Apoiado!) 

O SR. LEoo :-Sr. presidente, na indicacão pede
se tão sómente um regulamento para estes direitos 
parochiaes, sem se tocar nos abusos, que sobre tal 
objecto se possão ter introduzido. Ninguem tem 
fàllado contra a sua materia, e todas as questões, 
que se tem suscitado, só tiverão origem na propo
sicão que o Sr. Souza França avançou de passagem 
«que taes direitos nascião de convenções. 11 En
vie-se porlanto a indicação á commissão, e ponha~se 
termo a este debate, com o qual estamos a perder 
o tempo necessario para outros assumptos de inte
resse. (Apoiado!) 

Julgada a materia sufticientemente discutida· foi 
posta a votos; e approvada a indicação. Annunciou 
então o Sr. secretario Souza Franca o recebimento 
dos dous o.ffi.cios que immediatainente passou a 
lêr, e vão abaixo transcriptos: 

cc OFFICIOS 

«Primeiro 

necessario ter estas razões em vista, para se não ata- 111m. e Exm. Sr. -Levando á presença de Sua 
ear uma corporação inteira,. principalmente achan- Magestade 0 Imperádor o officio de V. Ex:. datado 
do-se n~ste recmto alguns que a ella pertencem. de hontem relativo á necessidade, que tem a ea
·Pel~ _mmh~ parte confesso 9:ue algumas das _pro- mara dos deputados á assembléa geral legislativa, 
pos1ç~es emttt1d~s tem offend1do o amor da mmha_ de que se imprimão, quanto antes na typographia 

· proprra reputaçao. imperial e nacional, as cópias das actas, ·. projectos 
· O Sn. 1\lAIA:-Sr. presidente, torno a levantar-' de leis, Diarios· e mais papeis do expe4iente qa 
me só para dar uma satisfação aos Srs. ~arochos, dita camara: Houve o mesmo augusto senhor por 
que se achão. presentes, e a ~odos os ma1s do Im; bem manda: que se expedissem . as ·ordens para 
perio do Brazll. Eu sou magistrado e pertenço a aquelle effe1to, e nessa conformidade se passou 
classe, de que mais se queixão os póvos, ·or~ justa, portaria na data d~ hoje á junta directoria da refe
<Jra injustamente; porque emfim todos COJ?tao com rida typographia, recommendando-se-lhe toda a 
as sentenças a seu favor, quando de necessidade em brevidade na impressão das, mencionadas cópias. 
qualquer contenda uma das partes ha de ficar O que participo a V. Ex. para o levar ao conheci
vencida. · mentodacamara. Deos guarde a V. Ex. Paço, 20 de 

Comtudo levantão-se milhares de clamores, ac- Maio de 182€).- Visconde de Baependy.-Sr. Ma-
cusão-os de injustiças, qualifi~das com o nome de noe11osé de Souza França. · 
ladroeiras; e entretanto eu nao me dou por offen
dido, porque nem essas imputações vagas po~em 
recahir sobre mim em particular; nem a mmha 

«Segundo 

· consciencia me argúe de semelhantes malversações. Illm. e Es::m. Sr.- Levei á presença de Sua Ma
. (Apoiado 1 Apoiado!) Pela mesma razão os paro~ gesta de o Imperador o omcio de V. Ex. na data de 
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19 do corrente communicando, que a can1ara dos ·as assembléas é contraria ao voto do illustre depu
deputados, resolvêra enviar uma deputação de seus tado; pois não consta que em algumas dellas se 
membros para assLstir ás exequias .do Senhor deneg~e a a~diencia _ de. qualquer queixoso, antes 
D. João VI, de gloriosa memoria: e Sua Magestade de ser mdefendo pelos m1mstros do executivo. Por
folga de que contando já com tão nobres senti- tanto deve ir o requerimento á commissão de 
mentos, a ho11vesse prevenido mandando reservar justiça. · . 
tribunas na capella imperial, donde os membros O SR. SouzA FRA!'iCA:- Qual é o fi111 desta 
de uma e outra camara assistão áquelle religioso supplicante 'l (Leu novamente o requerimenw.) Ella 
. acto que se verificará no dia 22, pelas 4 horas da diz que embarca hoje, e deve sahir amanhã. Nós 
tard~ e no dia 23 pelas 10 horas da manhã : () que não podemos dar aquellas providencias, que póde 
me apresso a participar a V. Ex. para o levar aó dar o ministro da justiça: émfim nada deve esperar 
conhecimento da camara dos deputados. Deos guarde d~ nós. Pede que a não fação sahir já para o de
a V. Ex. Paço, em 20 de Maio de 1826.-José Feli- gredo; e a deliberação da camara, para ser ouvida 
et"ano Ferna11des Pinheiro.-Sr. Manoel José de a commissã!) de justiça, não ha de embargar a sua 
Souza França.-De ambos ficou a camara intei- sabida; em uma palavra não faz nada. O melhor 
rada. - é que se peça o remedio prompto ao ministro da 

Era já chegada a hora de levantar-se a sessão, justiça, e quando este não dê aHencão com violação 
quando o Sr. secretario Souza França accusou haver da lei, então represente a assembléa. 
recebido naquelle instante um requerimento, que O SR. Lr:s-o CouTINHo: - Sr. presidente, diz-se 
pelo seu contexto (dizia o nobre orador) devia ser que a supplicante deve requerer a autoridade com
sem demora communicado â camara, e immediata- petente. Ella requereu competentemente, porque 
mente o passou a ler por estes termos: a constituição assim lhe faculta. (Leu o artigo mtln-

cionado da constituição.) Se porém attenta a 
''Requerimento urgencia, com que pede soccorro, se julgar que 

« Diz Candida Joaquina de Jesus, presa nas esta camara está mhabilitada de Ih' o prestar, nesse 
caso me conformarei eu : e então não acho incon,.; 

cadêas desta côrte, que sendo condemnada em vi- veniente algum em que seja ouvida a commfssão, 
sita de cadêa de 12 deste presente mez de Maio, que na sua informação declarará isto mesmo, se 
em pena de . degredo por- espaco . de cinco annos assim lhe parecer de razão ; roas nunca serei de 
para Paranaguá, succede ser hoJe 20 do mesmo voto, que sem mais averiguação se negue a au
mez de Maio mandada para bordo da sumaca diencia a esta infeliz, que na fórma da constituicão 
J,[enalia, para amanllã partir para o seu refe- tem direito de reqtlerer por esta camara, bem como 
rido degredo. Admira augustos e dignissimos pela dos senadores, em qualquer hypothese, em que 
Srs. representantes da nação brazileira, que tudo se ache. 
isto se tenha feito á supplicante antes de serem 
findos os dez dias da lei para oppôr os embargos, O SR. Souu. FR--!..NÇA : - Eu insisto na minha 
que lhe competem contra a mesma se,ntença, sendo mesma opinião. O que pretende a supplicante·é 
de menor idade, e estando-se em fenas; que por que se dêm promptas providencias para não em
isso nem ao menos tem podido tratar de requerer a barcar: isto só o ministro da justiça pó de fazer: 
remissãodesemelhante degredo, que é concessivel, só a elle compete fazer executar o que é de lei. 
apezar de 0 haver representado ás autoridades, a Nós não estamos autorisados para impedir asa
quem competia 0 fazer-lhe J·ustica. E como a esta hida, que se diz ser amanhã; e é só em beneficio 
se lhe faltasse, como consta os. documentos juntos desta miseravel, que eu propugno-pelo meu voto: 
supplica e pede a tão augustos e dignissimos repre- só el\e é que póde entrar no conhecimento deste 
sentantes, hajão por bem de prestar á supplicante facto, e saber se o g:ue .se allega, é verdade, 
os soccorros de que se faz digna, para ser ouvida de O Sa. CusTomo Dus : - Sr. presidente, admit
'sua ,justiça antes da partida para o dito degredo ta-se esta hypothese. Supponhamos que em lugar 
que lhe foi julgado.-E. R. M.-Candida Joaquina da ordem, que se passou para o embarque desta 
de Jesus.» mulher, se tinha determinado que ella fosse enfor-

Tendo .ultimado est.a leitura, accrescentou o cada: é depois de.morta que ella havia de requerer? 
mesmo Parece que ella tem recorrido a quem lhe deve 

Sa. SouzA FRA.NCA; _Creio que se lhe deve de- valer. Eu vejo que esta mulher é uma desgracada. 
ferir, que requeira "ao minis .. tro da justiça. tenha ou não merecido a pena, em qtle foi conrtem

nada: parece portanto que não é fóra das attribui-
. O SR. VASCONCELLOS:- E eu assento que deve ções da camara, antes muito conforme com o 

ser enviado este requerimento á commissão de jus- espirito da assembléa geral, que se envie o reque
tiça, para: vir com o seu parecer: isto é o que rimento ao ministro d'estado competente, para que 
parece mais acertado. elle haja de ·dar as providencias, que a urgencia do 

O Sn. Souu l<'RANÇA: - A sup:plicante deve re- tempo exige, havendo as informações indispensaveis 
querer primeiro ao 'poder executivo; e se de ne- do caso ; pois nós nada sabemos. Cre~o que obrando 
nhuma maneira o .. ministro competente lhe fizer assim não ultrapassamos a!r nossas a.t\ribuições, 
justica, então queixe..;se a esta camara, que lhe não nem ficará no escuro qualquér procedimento illegal~ 
querêm attender, e que a fazem sahir pela barra que tenha occorrido a este respeito. 
fóra com infracção das leis. . O SR.. VERGUEIRO: - Ninguem dirá .que . ~sta 

O SR. VASCONCELLos :-Todo o cidadão tem direito mulher requereu incompete~temente, mas o .que-. 
de representar á assembléa, diz a constitui~o gti~n_Q_s se _amrma, - e parece :sem-replica é que só o poder 
rege. (Leu o artigo correspondente âct constituição.) executivo póde deferir satisfactoriamente ao · se11 
Neste artigo não se declara que a representação requerimento, isto é, fazer sobrestar no embarque, 
de:ve s~r feita em ultimo caso, e a ambas as ca- :visto que conforme se -allega: o poder judiciario 
ma~as conjunctamente. Demais a pratica de todas tem denegado os recursos da lei. Todavia cu en-
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. tendo que nenhum inconveniente resulta de se 
ouvrr sobre este assumpto a commissão de justiça, 
que o examinará antes de emittir o seu parecer. 
(Apoiado!) Pois nós ainda não temos conhecimento 
da causa, e póde ser que occorra alguma circum
stancia, que o faça merecer a nossa attcnção parti
cular, para prevenirmos, senão agora, ao menos 
para o futuro, quaesquer abusos que se hajão intro
duzido no fôro. Julgo portanto acertado que se 
prorogue a sessão, e que a commis~ão de legislaç~o 
e justiça civil e criminal seja co!lv1dada a dar h?Je 
mesmo o seu parecer a respeito de~te negocw. 
(Apoiado.) 

Propoz então o Sr. presidente se convinha que 
fosse prorogada a sessão, para se tomar conheci
mento ·do conteúdo do sobredito requerimento, e 
vencendo-se que sim, perguntou igualmente se 
devia ser remettido á commissão de j ustica criminal 
para o informar antes de entrar em discússão: res
pondeu-se aífirmativamente; e tendo-se retirado 
da salla bs illustres membros da commissão, ficou 
a sessão interrompida até que voltando, leu o 
Sr. Cruz Ferreira, na qualidade de relator o se
guinte 

11 PARECER. 

« A comm1ssao de justica e legislarão, exami
nando o requerimento de • Candida Joaquina de 
Jesus, em que se queixa que sendo condcmnada a 
degredo por cinco annos para Paranaguá, em visita 
de 12 de 1\laio do presente anno, recebêra hoje 20 
de Maio ordem para embarcar para o seu destino, 
não sendo passados ainda os dez dias para oppôr 
embargos ao assento da visita; parece á commissão 
não ser fundada a queixa, porque os assentos de 
visita são embargaveis no prazo de 24: horas na 
fórma de direito: e sendo a visita no dia de sexta, 
tinha todo o sabbado para embargos á sobredita 
sentença ; e não mostra ao menos para elles ter 
pedido vista, deixando portanto de usar do re
curso no termo da lei. Paço da camara dos depu
tados, em 20 de illaio de 1826. - José da Crn;; 
Ferreira-Antonio A1tg~tsto da Sirva-Antonio da 
Silva Telles, » 

Tendo o Sr. presidente offerecido a palavra a 
quem se propuzesse reflexionar sobre este pàrecer, 
fallarão pelo modo seguinte 

O SR. ~hu: - E' preciso examinar, se a sup
plicante é menor, como diz, porque a commissão 
nada diz sobre esta circumstancia. · 

O Sn. SILVA TELLES ::.......Esse conhecimento não é 
da competencia desta camara: aos juizes é que 
pertence examinar as idades dos clientes e dar-lhes 
curadores ..• 

O Sn. MAIA (/nterrompend<J) :-Os menores tem 
privilegios ..• 

O Sn. TELLES (continu.ando).:-Ninguem é mais 
privilegiado que os presos das cadêas; mas estes 
privilegios tem limites e entendem-se nos termos 
liabeis. Esta mulher foi sentenciada em visita de 
cadêa, e não embargou a sentença dentro do termo 
da lei, pem para isso pedio vista. Logo não tem 
justo motivo de queixa. 

O SR. -CLEMENTE PEREIRA:- Sr. presidente, pa
rece f6ra de questão que nós não podemos entrar 
no exame da ma teria deste requerimento : as pro
videncias, que nelle se pedem, competem aos po
deres judiciario e executivo. Portanto nós nada 

temos a fazer sobre este particular: voto pelo pa
recer da commissão. 

0 SR. V ASCONCEJ.LOS :-A camara deve examinar 
se esta supplica é ou não attendivel: se podemos 
ou não accudir a uma mulher, que parece desgra
cada. A commissão tem já interposto o seu pa
recer; segue--se agora examinar se este é bem 
fundado. 

O SR. CLEliiENTE PEREil\A : - Eu já me declarei 
pelo parecer da commissão, pelas razões que nelle 
se apontão- A supplicante não se queixa de pessoa. 
alguma em particular : req_uer tão sómente que se 
suspenda o seu embarque. \}nal é a autoridade que 
tem a camara para o fazer? Qual é essa pessoa, a 
quem se hão de dirigir as ordens para tal lim 1 Por
tanto creio que nada ha que deferir sobre este re
querimento. 

O Sn .. VAscONCELLOS: - Se a camara não tem 
direito para exigir pelo intermedio do governo as 
necessarias informacões das autoridades subalternas 
sobre qualquer objêcto, eu tão não se admittão mais 
requerimentos, e conf(';:semos que nada podemos. 
Concedo que para fazer suspender o embarque, 
nenhuma jurisdicção trm esta cam_ar~, mas ~ue por 
isso tambem se lhe negue o diretto de mdagar 
sobre a veracidade desta, e de outra qualquer suP.
plica, não posso conformar-me. Logo ha um mero 
entre o mando absoluto, e o indeferimento total a 
este requerimento. E' por isso que eu quizera que. 
se examinassé bem o parecer em questão. 

O SR. LrNo CouTINHO: - Eu me reporto ao ar
gumento do illustre deputado. Se nós não podemos 
tomar medidas algumas, nem exigir informações, é 
preciso riscar da constituicão este artigo que con
cede o direito de petição· a todos e á quaesqu~r 
cidadãos. (Lêu o artigo correspo11dente da. consti
tuição.) Porque nesso caso este artigo é nu~lo. Se 
porém a constituicão garante esta prerogat1va, se 
ella concede a qÚalquer cidadão o recurso de se 
queixar a esta camara, como se. póde dizer que nade 
ha que deferir sobre este requerimento, porque a 
camara não póde obstar ao embarque ordenado a 
snpplicante? Não póde, é verdade, impedir está 
embarque, mas póde tomar conhecimnnto do factoe 
para· dar providencias futuras sobre semelhantea 
hypothese. Considex·emos portanto este negocio, 
pelo lado, porque o devemos encarar, e quer se d&
fira, quer se indefira esta supplica seja isto 
feito com exacto conhecimento da ma teria. 
(Apoiado.) 

O SR. Cnuz FERREIRA: - Estes princípios são 
verdadeiros, nem a commissão se apartou delles, 
Nós somos obrigados a tomar conhecimento de 
todas as queixas que -vierem á camara, sejão ou 
não bem fundadas, caibão ou não caibão nas attri
buicões desta camara ; e só depois de inteirados 
da natureza de taes queixas é que estamos habili
tados para deferir como fôr justo, ou declarar que 
o negocio excede a nossa alçada. Nem de outra 
sorte se poderáõ dar as providencias legislativas, 
que ·.se fazem necessarias sobre casos especiaes, e 
certos abusos, que tem tomado as apparencias de 
costumes. Todavia devemos ponderar que esta ca
mara faz parte de um corpo puramente legislativo, 
e que não é constituinte; e portanto excepto o 
poder de fazer as leis, só lhe competem aquelles 
attríbutos, que a constituição lhe concede, e marca 
em determinados artigos. Não forão pois as razões 
contrarias, que determinarão a comm.issão a julgar 
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indeferivel este requerimento, mas a falta total dos 
fundamentos, em. que elle se deveria firmar. Mas 
nem por. isso a commissão pretendeu vedar á ca
mara o direito de haver as illustrações, que hem 
lhe pareção, ou de o t:emel~r ao governo para dar 
sobre o caso as prov1denc1as que estã() ao seu al
cance. 

O Sn. VERGUEIRO: - Eu peç? a palavra só para 
requerer a ordem. Esta versa somente sobre o pa
recer da comr;nissão: portanto tratemos unicamente 
do objecto principal, e não divaguemos ácerca de 
incidentes alheios da questão. 

O Sn. LEDO: -Sr. presidente, trata-se da sorte 
desta infeliz. que diz ser menor. Esta circum
stancia é um novo motivo para a nossa c_ontemplacão; 
e portanto á vista das razões já expandidas, e' at
tenta a estreiteza do tempo, julgo mui razoavel 
que se envie este requerimento ao poder executivo, 
que dará as providencias, que entender conve
nientes. 

O Sa. SouzA FRA~CA : - Esta circumstancia de 
menoridade não se acha provada com documentos, 
como cumpria : é uma simples allegação que por 
si só não importa fé publica. (Apoiado!) 

O SR. TEIXEIRA DE GouvtA:-Nós não devemos co
nhecer da ordem para o embarque, porque dizem os 
membro!1dacommissãoquesegundodireitosó se con
cedem 24 horas para embargos, e a requerente se 
não aproveitou, como devêra; portanto tendo pas: 
sado o termo, o juiz nenhuma violencia commelteu 
em ordenar a sabida da ré para o cumprimento da 
sentença. E'. íacil por con~equencia a decisão desta 
duvida: a Ie1 ha de cumpr1r-se; nada temos com a 
qualidade de menor, porque deveria ser allegada, 
e provada perante o magistrado; e por isso julgo 
muito ajustado o parecer da commissão 

Finalisada a discussão, propoz o Sr. ·presidente ti 
votação dá camara o parecer da commissáo ; e foi 
approvado. 

O mesmo senhor dando para ordem do dia da se
guinte sessão: 1°, a leitura de pareceres das com
missões; 2°, a segunda leitura dos projectos de 
lei e iodicacões, fechou a sessão ás duas horas e 
meia da tarde.-Jfanoel José de Sou:;a França, 
secretario.-Francisco Gomes de Campos a redigio. 

. "_"'('. 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 

'camara dos deputados, em 20 de Maio de 1826.~ 
Manoel José de Souza França. -Sr.· barão de 
Lages. · 

lllm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados, afim 
de obter as illustracões necessarias sobre certos 
object~s, que se.tem· offe!ecido á sua deliberação, 
necessita haver mforma:cao dos direitos que nas 
~lfandegas deste ImperíÕ se recebem d~s generos 
~mporta~os_pelos estrange~ros, e se todos pagão 
1gnaes direitos, ou se ha differenca, e a razão della. 
O que communico a V. Ex. para que, levando-o ao 
conhecimento de Sua Magestade lmperial, se dêem 
pela _repartição da "fazenda as convenientes provi
denCias a este respeito. Deus guarde a V. Ex. Paco 
da camara dos deputados, em 20 de Maio de l82li. 
-Jla.noel José de Souza Ft·at!fa.-Sr. visconde de 
Baependy. 

_lllm. e Exm. ~r.-A camara dos deputados in
tetrada dos óffic10s de 1'7 e 18 do corrente, em que 
V. Ex. communica. a. materia dos ditterentes pro
jectos de lei, que s~ achão propostos á approvação 
do senado; tem dehberado, que de todos os pro
j~ctos <!e lei, que. se imprimirem_ para entrar em 
d1scussao nesta casa, se remelta um sufficiente nu
mero de exemplares para serem distribuídos pelos 
membros do senado, a quem se fará a conveniente 
participa_ç~o daquelles, que depois de discutid~s 
forem reJettados. O que V. Ex. le\·ará ao conheci
mento da camara dos senadores. Deus guarde a , 
V. Ex. Paço da camara dos deputados, em 20 de 
Maio de 1826.-lllanoel José de Souza Fra-nca.-
Sr. visconde de Barbacena. • 

Sessiio em flfl de X aio de f 8fl8 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

Reunidos os Srs. deputados ás 10 horas da· 
manhã, procedeu-se á chamada, e se acharão pre
sentes~. faltando os Srs. Vergueiro, Marques de 
Sampaio, Cunha Barbosa e Clemente Pereira. 

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e o 
Sr.· secretario L e do passou a ler a a c ta da antece
dente, que foi approvada . 

Teve lugar immediatamente ·a ordem do dia. O 
Sr. presidente deu a palavra aos relatores das com
missões; mas não havendo pareceres, o Sr. secre
tario _Souza Françafeza segunda leilura do projecto 

Sendo publico e notorio, que por quatro diffe- de lei do Sr. deputado Cunha Mattos para regi
rentes vezes que da província do Ceará tem sido mento dos presidentes das provincias, lido pela 
transportados rec•·utas para os corpos desta côrte, primeira vez na sessão de 17. 
tem morrido durante a viagem um tão conside- Acabada a leitura, pedio a palavra, e disse 
ravel numero, que a somma total se faz já montar O Sn. ARAUJO BASTOs:-Tem sido marcha cons-
a 553, segundo indicou um dos deputados _a esta 
camara por aquella .província, 0 que se não póde tante nesta camara, remetterem-se os projectos de 
ouvir sem horror e magoa; e haYendo a camara lei ás commissões competentes: parece-me, que 
dos deputados que tal phenomeno, tantas vezes re.:. este deverá ter o mesmo destino. . 
petido, deve necessariamente ter nascido de algum O SR. Sovz.\ FRANÇA :-Deve decidir-se primeira
vicio no modo, porque se-fazem semelhantes trans- mente, se o projecto é objecto de deliberação, 
portes; e desejando contribuir, com quanto esteja depois irá á commissão para ella fazer meramente 
dentro de suas attribuições, para prevenir a conti- as observações que julgar convenientes, e otrerecer 
nuacão desta verdadeiracalamidade: tem resolvido, emendas, se o proponente convier; porque se elle 
que ·eu, levando o exposto ao conhecimento do não consentir, deverá o projecto voltar sem alte
governo, solicite pelo intermedio de V. Ex. as il- ração alguma, e só com as reflexões da commissão 
lustrações necessarias sobre as causas, que possão e_m separado: o contrario seria tirar a livre inicia
ter produzido tal mortandade. o que participo a trya, que tem <I,Ualquer ~r. deputado. s~ v. Ex. me 
V. Ex. para o fazer subir á prcsenca de Sua Ma- da a palavra, eu fallare1 sobre a materia. 
gestade Imperial. Deus guarde a v: Ex. Paço da . O SR. TEIXEIM DE Gouvh :...:.A mataria. não ad-o 
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mitte discussão; o regimento a prohibe. Deve sim
plesmente votar-se, se é, ou não obJecto de deilbe-
ração. · 

O SR. LINO CouTniHO :-Eu não entendo bem esta 
pratica.· OITerece- se um projec.to, o s·eu autor pe~e 
urgenc.ia, vencida

1 
ella faz~se _segunda lellura, depms 

di.;z-se, remettido a comm1ssao. OITerece-se Igual
mente outro projecto, o autor não pede urgenc1a, 
fica para segunua leitura, tem~ segunda_lm tura, e 
é semelhantemente remettido a ,comm1ssao 1 D1z o 
honrado membro, que a commissão não tem direito 
de a!Lerar o projecto sem o conse!ltimento _do 
autor; mas que vai .elle então fazer a commtssao, 
se ella não póde dar o seu parecer, d1z~ndo-este 
projecto não está bem concebido,. nao merece 
ser impresso, nem )lO ~ co.nsequenc1a entrar em 
discussão ? A commissao necessanamente ha de 
ernittir uma opínião. Eu quizera, . que se fizesse 
differenca entre o projecto, que foi declarado ur
gente, e' se mandou imprimir, e·o projecto, que 
não foi assim qual ificado. Parece-me, que o pn
meiro não precisa de ir á com missão; mas o se
gundo, isto e, o que não se declarou urgente,, d,~ve 
remetter-se á com missão, e esta emlltlr sua op1mao, 
para se saber, se é bom,· ou . máo, e para que d1ga 
mesmo, que não se deve Impnmir, expondo as 
razões, em que se fund a. Concluo por tanto, que 
não acho razoavel confundir-se uns com outros 
projectos, e que se deve marcar distinctamente os 
limites na fórma que ponderei. 

O SR. SouZA FRANCA :- 0 primeiro projec.to, que 
se apresentou nesta camara, foi por ella remettido 
á -commissão c.ompetente .. VelO depms outro pro
jecto o qual teve igual sorte; porque o Sr. depu
tado' autor deste não era mais privilegiado do que 
o d';quelle, para 'que o seu projeclo deixasse de ir 
á commissão: esta difierença se fazta od1osa, e por 
consequencia inadmissível. Assent~u-se, q:ue_ o 
primeiro projecto fosse remett1do a comm1ssao, 
para esta o examinar . Se a c,ommissão e~tende , que 
0 projecto não merece ser Impresso, da _o seu pa
recer, e o apresenta á camara, que entao resolve. 
E u não digo, que a commtssão tenha o dtrmto . de 
refundir o projec to do Sr. deputado_, por~ue Isto 
seria tirar-lhe a iniciat.iva; mas pode dizer por 
emenda, que falha neste, ou n'aquelle principio, e 
que não está em fórma ·de passar; e a camara, 
tomando em consideracão este parecer, decide con
forme entende eficao negocioconcluido. A marcha 
de se remette/em os proj ectos ás commissões teve 
origem como já expuz na primeira resolução da 
camar;-a respeito do primeiro projecto, que veio 
á mesa. Inimigo de desigualdades, eu não quero 
ver difierencas entre os Srs . depula6os. A camara 
já admittio ésta pratica, todos os projectos, que ~e 
tem ofierecido, seguirão-na, este por consequeneta 
tambem irá, e hão de ir todos ás commiss.ões respe
ctivas, salvo se a camara resolver ocontrano: Quanto 
ao que diz o Sr. Lino Coutinho, que não sabe, para 
que o projecto vai á . commissão, eu já disse, e 
direi ainda, que vai para a commissão examina-lo, 
e expôr o seu parecer, afim de que sobre elle possa 
a camara melhor deliberar, e escusar-se talvez a 
discussão perdida de um projecto mal concebido, 
{)U sem utilidade. Eis aqui porque julgo, que não 
é mal fundada a pratica de se enviarem os proj e c tos 
ás commissões. 

O SR. TEXEIRA DE GouvÊA :-Ninguem póde tirar, 
nem eu sou de opinião, -que a camara possa tirar 

a iniciativa a qualquer Sr. deputado, nem que al
guma commissão possa interpôr o seu parecer, se 
é bem, ou mal concebido um projecto, que se apre
senta . . Esta é a marcha regular: of!erece-se um 
projecto, e depois de passar por primeira, e segunda 
leitura, vota-se, se é objecto de deliberação, ven
cendo-se pela atfirmativa, vai a imprimir-se, e entra 
em discussão; resolvendo-se a negativa, fica o pro
jecto rejeitado. O argumento deduzido do exemplo 
dos mais projectos, que tem ido ás commissões, 
não me parece frizante; porque creio, que sempre 
tem concorrido o consentimento dos seus autores, 
an tes de votar-se, se a mataria é ou não, objecto 
de deliberacão; mas ir á com missão depois desta 
votação é c'ontra a constituição. Não, sei , que se 
possa fazer emendas, senão na pnmeua, segunda, 
e terceira discussão . Tendo a camara decidido, que 
o proj ecto é objecto de deliberação, não conheço 
na com!Dissão direito de interpôr o seu parecer; 
por ·isso an tes dessa dec~são seria bom consultar~s~ 
ao illustre autor do ,PrDJ~cto, se quer que ell e va a 
commissão, porque Isto e hvre ao Sr. deputado. 

O Sn, Lmo CouTINHO :-Eu pouco posso avançar, 
além do que disse o honrado membro . Se no caso 
aponta do pelo illustre deputado Sr. Souza França 
o autor do projecto consentia , que este, depois de 
declarado objecto ila deliberação da camara, fosse 
á commissão , não se segue, que sejão todos obri
gados a isto ; porque de certo o regimento não 
manda tal cousa; mas é livre a qualquer Sr . depu
tado querer, ou não, que o seu projecto vá á com
missão . O que diz o Sr. Teixeira de Gouvila é uma 
verdade; porque na. hypothese de se dicidir, que 
o projecto é ohjecto de deliberação, remettido elle 
á commissão, e dizendo esta que não convém 
toma- lo em consideração á vista das reflexões que 
apresenta, 'l'em a opinar contra o vencido, e a tirar 
a iniciativa ao SI'. deputado autor da proposta. Eu 
me conformo com a opinião do Sr. Teixeira de 
Gonvêa, ue que se deve perguntar ao Sr . deputado, 
se consente que o seu projecto vá á commis.são, 
porque, se elle não convier, deveremos seguir a 
marcha designada no regimento. 

o SR. cu~HA MATTOS :-Sr~ presidente 1 Eu não 
tenho vaidade alguma. Sou cidadão brazileiro, e 
só me interesso pela felicidade geral da nação, 
Apresentei este projecto por conhecer as calami
dades que os povos tem soffrido, e as desordens, 
que se tem suscitado entre os pres identes das 
provincias,.e os governadores das aFmas. Pouco me 
embaraça, que vá á commissão, ou que seja deba
tido já. Se o Sr. presidente quer que vá á com
missão, vá embora, e se quizer que seja debatido 
pelos membros desta casa, seja. Sr. presidente, eu 
já disse, não tenho vaidades; o que quero é a·felici
dade geral da nação . Estas são as minhas vistas; 
este é o meu interesse. 

O Sn. VASCONCELLOS :-Parece- me, que está ven
cido, que vá á commissão; ao menos assim se tem 
praticado com os outros projectos. E' ma teria muito 
interessante, e deve ir á commissão: ella apresen
tará o seu parecer á carnara, que assim fica mais 
habil para deliberar sobre o assumpto. Parece-me, 
que esta pratica util deve continuar a ser obser
vada. 

O Sa. TEIXEIRA DE GouvÊA :-Apontarão-se factos, 
e não deliberações da camara. A mim não consta, 
que a camara dicidisse, que todos os projectos fossem 
á commissão. Tem-se produzido factos,, mas factos 
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não formão lei, e no meu modo de pensar a lei é 
i'lem clara a este respeito. Quando o Sr. deputado 
concorda, que vá a commissão, . en~ _:;im, póde 
observar-se isto; mas o contrano e tirar-lhe a 
iniciath•a. O regimento diz expressamente, que 
feita a segunda leitura, se votará sem discussão, se 
o projecto é object~. d~ delíb_eraçáo e depois se im
prima para entrar em diScussao. O honrado membro, 
que acaba de fallar, quer uma causa contra o regi
menlo; por isso voto, que o projecto em questão 
vá á commissão uma vez que o seu autor convém 
nesta remessa, aliás deveria seguir a marcha, que 
apontei. 

O SR. VAsco~cELLOS :-Assim se t~m praticado, 
e creio, que não póde haver duvida em segui~-se a 
pratica da camara, emquan. to outra cousa nao fôr 
determinada; nem vejo, que com ella tenha mingoa 
a iniciativa dos Srs. deputados. Cada qual propõe 
o seu projecto, remette-se á com~issão, vem esta 
com o seu parecer, a camara exam1na um, e outro, 
e admitte á discussão o projecto,sejulga denenhum 
pezo as razões produzidas pela commissão ; ou re
jeita o projecto nahypothese contraria. Se a camara 
ha de rejeitar, ou admittir a proposta só por ouvir 
a segunda leitura della, ninguem negarl•, que esta 
decisão será mais a~ertada, precedendo o exame, e 
reflexões de uma commissão. 

O Sn. SouzA Fn.\NÇA :-Peço a pala na. 
O Sn. L1~o CouTI~Ho :-J<i f aliou duas vezes. 
O SR. SouzA FRA:'I'CA:-Cedo: tamhem não tenho 

muita vontade de fallár. 
O Sn. An.\uJo BAsTos :-Sr presidente I E' bom 

não perder tempo; o illustre autor do projecto 
convem em que elle vá á commissii.o; po~ isso r~
queiro a V. Ex., que proponha a matena a vota~ao 
da camara, e acabe-se com esta discusslw, afim de 
que se faca a remessa, antes de se votar, se é ou 
não ohjec·to de deliberação. 

O SR. BAPTISTA PJ<:nr:mA :-Se o rep-ímento deter.: 
mina a marcha dos projectos,. j uslo e, que se acabe 
a discussão; mas se não determina, então é neces
sario continua-la. Examine-se o regimento, ve
jamos, se isto se acha marcado na lei. 

O Sn. CosTA AGUIAR:- E' necessario combinar 
a pratica àqui observada com o regimento da as
sembléa constituinte, pelo qual nos regulamos. 
Conforme, este regimento, todo o projecto depois 
de segunda leitura era _POsto á vot!lção p_ara se de
cidir se era, ou não obJecto de dehberaçao; e ven
cend~-se pela affirmativa, imprimia-s~, e. até ~e ad
mittião algumas emendas antes da primeira discus
são de maneira que, ás vezes, ia para a imprensa 
já éom emendas, e assim. pa_ssava _á discussão, com 
a differenca, que na primeira na,I):'Se tratava das 
emendas, ·porque o projecto era considerado em 
globo. Esta era a pratica da assembléa constituinte. 
Nós agora temos seguido outra marcha, e n~sta 
parte o que oS~. deputado Souza_França te~ dlt?, 
é assim : a mawr parte dos proJectos tem Ido as 
commissêles competentes. E' necessario pois esta
belecer-se um processo regular nesta materia, em
quanto não vem o regimento, que se acha na im
prensa. 

Eu lembro esta marcha- apresente-se um pro
jecto ; se o autor convém, em que elle seja_remet
tido ã commissão, dê-se-lhe este destino; mas 
se não convém, não vá o projecto á commissão. 
No primeiro caso póde a commissão fazer uma de 

duas causas- ou approvar o projeeto -tal qual, ou 
propõr emendas- e neste caso, oú o autor convém 
nas emendas ou não; se convém, a commissão de 
accordo com elle organisa o seu parecer; e se não 
convém, apresenta a commissão um projecto novo, 
e a camara delibera á vista de ambos, rejeitando-os 
ou admittindo um delles á discussão. ' 

Parece-me por tanto, que á respeito do projecto, 
de que se trata, para nao darmos passos preciyi
tados, visto que o autor concorda, que elle va á 
commissão, suspenda-se a discussão, e soja remet
tido o projecto. Deste modo ficará a camara intei
rada do seu objecto, e votará depois, se é objecto 
de deliberação. Isto é o que me parece mais con
veniente. (Apoiado.) 

O Sn. TEIXEIRA DE Gouv.EA :- Se quizermos ad
mittir isto como regra, direi, que não posso convir; 
porque então é nccessario que venha uma indica
ção á mesa; mas se é para este caso particular, 
não me opponho. 

O Sn. CosTA AGUIAR :- Eu faria a indicac.ão, 
mas como o regimento está feito, e não poderá 
tardar, acho que é augmentar trabalho. Determi
ne-se isto por ora; e quando vier o regimento re
gular-nos-hemos por eU e, se a camara o approvar. 

O Sn: PRESIDENTE : - O Sr. deputado autor do 
projecto, quer que elle seja remettido á com
missão? 

O Sn. CuxHA ~luTos :- Pois não ! 
O Sn. PnEstDE~TE :- Proponho, se a camara re

solve, que o projecto vá á com missão? 
Decidio-se que sim ; e por consequencia fói o 

projecto mandado para a commissão de leis regula
mentares. 

A este tempo compareceu o Sr. deputado Cle
mente Pereira, que não estivera á chamada. 

O Sn. SECUETAIUO SouzA Fn.\~CA continuou nàs 
segundas leituras dos projectos api·esentados, e teve 
lugar a do projecto de lei do Sr. deputado Cunha 
Mattos para a administração das rendas publicas 
da província de Goyaz, que tambem fôra olferecido 
na sessão de l '7. 

Terminada a leitura, foi enviado o projecto á 
commissào de fazenda por consentimento do pro-
~M~. . 

Seguio-se o do Sr. Borja Pereirll:, c~mtendo pro
videncias para as despezas da ·provmc1a de Goyaz, 
lido pela primeira vez na sessão de 18. 

Concluída a leitura, pedio a palavra~ e disse 
O Sl\. Bol\n PEl\ElllA :-Sr. presidente, depois 

de ter offerecido o projecto, que se acaba de ler, 
soube, que o governo da proviucia de Goyaz, pe
dindo ao poder executivo algumas providencias 
para melhoramento das finanças daquella provincia~ 
e entre ellas a applicacão de certos impostos ás 
rendas geraes, e a quantia de 12:000$ para paga .. 
mento dos empregados publicas; o poder executivo 
não annuindo ás primeiras requisições, C?!Dtudo 
concedeu-lhe os 12:000$; e consta-me, que Ja man .. 
dára 6:000$· para este semestre. Acho por tanto 
desnecessaria a providencia que lembrei no pro
jecto, e peço licença 11ara retira-lo. 

o' Sn. Souz,\ FJUNCA. :- Como a camara ainda. 
não decidio, que er~ Õbj~cto de de!iberação, Jlóde 
o· Sr. deputado retrrar o seu proJecto.-Fol re
tirado. 

O Sl\. So~u FnANÇ.\ pas<souafazer a segunda lei· 
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tura do projecto do _Sr •. Gabriel. Getulio para. se 
franquearem aos mmeuos as mmas, e os serviÇOS 
dellas, o qual teve primeira leitura na sessão de 18. 

Apenas o Sr. secretario acabou de ler, levan-
tando-se disse · 

O Sa. GABRIEL GETULIO~-Tem-s~ resolvido, que 
os Srs. deputados, autores dos projectos, declarem, 
se querem ou não, que elles sejão remettidos ás 
commissões competentes: eu fui quem oifereceu o 
que agora foi lido, e desejo, que eHe vá ás com
missões de legi<:laçijo e WÍDI?Fa':)àa. 

o s'~ ... CÚ~n~ l\l~nos;.: .. .'neve i"i- á commissão de 
minas e bosques. 

O Sa. GABRlEL GETULIO:- Convenho: não me 
lembrava desta commissão, que conheço ser a com
petente. 

Foi reméttido á commissão de minas e lJOsques, 
para esta o examinar com audiencia do autor. 

-. -Terminadas as segundas leituras de projectos de 
lei, segui o-se a da indicação do Sr. Cus~odio Dias, 
em que propunha, se pedissem esclarccunentos ao 
governo sobre a observancía da lei dos . governos 
provi~rios em todas as províncias do Imperio, e se 
e.inda existia alguma commissão militar. 

Sobre esta indicacão suscitou-se um \•ivo debate, 
no qual fallárão muitos Srs. deputados, abrindo 
a discussão 

O Sa. SousA FRANCA:- Como eu naturalmente 
!;erei quem oficie ao· governo depois de vencer-se 
a indicac.'lo, desejaria, que se decfarasse, em que 
termos se entende esta primeira parte, sobre que 
pontos se pede o esc.larecimento, ·porque é neces
sario, que se exijão informações sobre pontos pre
cisos: o mais é incommodar o governo com traba
lhos, e correspondencias inuteis. Cumpre, que a 
camara officie sobre base certa, para que o governo 
possa responder. Por tanto eu quizera, que o·nobre 
autor da indicação apontasse os objectos, a respeito 
dos quaes o governo deva responder. 

O SJ\. TEIXEIRA DE Gou,"'ÊA :- O que acaba de 
dizer o Sr. Souza França não lem lugar agora; mas 
sim depois que a camara votar, se a indicação deve 
ou não passar. 

O Sa. GABRIEL Guuuo :- Eu mP. opponho á in
dicação: não é preciso pedir-se esse esclarecimento 
ao governo ; porque os ministros tocarão em todos 
os objectos no relatorio, que devem dar a esta ca
mara. 

O Sn. CusTonro DIAs :- O que eü peco não se 
deYe incluir no rolatorio, que os ministros são 
obrigados a dar. Eu exijo esclarecimentos sobre a 
observancia da lei dos governos provisorios feita 
pela assembléa constituinte. Estes governos forão 
estabelecidos por uma lei, ,que cumpre saber, se 
tem sido inteiramente guardaàa, se ha presidentes, 
que tambem tenhão o governo das armas, e se ha 
commandantes das armas, em quem esteja accumu
lada a presídencia da província. Estes · dous em
pregos não podem.estar legitimamente reunidos, 
porque de semelhante união resulta damno aos 
povos. Por tanto não se deve duvidar sobre os es
clarecimentos, que eu quero : e repetirei1 que de
sejo saber, se a lei sobre os governos provmciaes é 
exaetamente: observada, se alguma província ha, 
em que o presidente exerça. ao mesmo tempo o em
~rego de commandante das armas; se àlguma pro-

vincia é governada militarmente. Vindo osesclareci
méntos, eu direi o fim, para que os exigi. Nós 
não sabemos se ha commandantes de armas, que 
tenha o governo civil, e é· necessario sabe-lo, pois 
este objecto- a reunião das duas autoridades- foi 
múito debatido na assembléa constituinte, e contra 
ella se fallou sabia e vàstamente, mostrando-se 
com evidencia, quanto convinha evitar a prepoten
cía, que é propria da accumulação de autoridades. 
Por tanto requeiro, _que a mínha indicação seja to
mada na devida consideração. 

O Sn. L1xo CouTINHO:..;_ Eu requeiro a V. Ex., 
que mande chamar os membros, que estão fóra da 
sala. A índir..ação é de summa ímportancia, e aqui 
estamos sómente 4:0 ou 46. 

0 Sn: PRESIDEXTE satisfez ao nobre deputado, e 
estando a casa comple~a, continuou dizendo 

O Sa. Lr:so Coun:-;uo : - Peço que V. Ex. mande 
ler outra vez a indicação. (Foi lida e o orador prD
seguio.) 

A indicação tem duas partes ; na primeira se 
pedem esclarecimentos sobre a observancia da lei 
dos governos provisorios, e na segunda pergunta·se 
se ainda existem commissões militares. Emquanto 
á primeira parte, parece-me, que deve passar; ha 
províncias, que ainda não tem conselho de governo, 
que tem o commandante das armas exercendo as 
funcções de presidente, e . o presidente as do com
mandante das armas promiscuamente. 

Sr. presidente, a respeito dos governos provin
ciaes J.oromulgou-se uma lei; se não se poz em pra
tica, é preciso que se ponha, seja boa ou má. Se 
não é boa, não pertence ao governo fazer alterações, 
e excepções; o corpo legislativo é que deve revo
ga-la, se achar conveniente, o entretanto cumpre 
executa-la inteirãmente, Todas as província devem 
ter as autoridades que a lei marca; e se isto se não 
tem feito, tem-se obrado contra a lei, e então devem 
ser castigados os infractores. Por tanto acho que é 
muito justo que se mande perguntar ao governo, 
se está-em pleno exercício esta lei, se estão creadas 
todas as autoridades, collegios, juntas, etc., que a 
lei manda criar. Nada ha mais justo, porque é pre
ciso que a lei se execute: a nós é que pertence 
emenda-la no caso de não ser boa. 

Quanto á segunda parte, parece-me, que é escu
sada. O ministro, que decretou as commissões mi
litares, deve dar· conta, porque assim o manda a 
constituicão : ainda não se tem passado muito 
tempo, esperemos, que elle faça a sua obrigacão; 
e se não -a fizer, então o instigaremos a que dê esta 
conta expondo os mo li vos. por que tem criado 
essas commissões militares. Por conclusão : ap
provo a primeira parte, e digo, que a segunda 
fique esperada. · 

O Sn. CusToDIO Dus : -:- A segunda parte da 
minha indicação não é menos importante, que a 
primeira. Toda a nação, em que as commissões mi
litares se exercitão, .póde dizer.,..se, que tem tocado 
o extremo da desgraça; insta, que se peção estas 
informações ; uma só vida que se poupe, já é 
uma grande vantagem ; o preço do sangue, não sei, 
que se pague; os culpados devem merecer a com
paixão dos seus concidadãos, ainda mesmo no pa
tíbulo. A arte da guerra é para flagello dos homens. 
Por tanto, ainda que ho11vesse motivos para a 
creação de alguma commissão militar, em um go-. 
verno representativo, onde deve dominar a razão, e 
não o capricho, oo~tudo a sua duração por. maisde 
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um anno dá ·causa á grande responsabilidade do 
ministro. Eu tenho-as visto durar por tempo im
menso. Para que pois dar occasião a que homens 
indefesos sejão julgados por taes commissões, que 
de prompto os ~ão .á mort~? .Tirada a vida ao 
homem, não se Ih a pode reshtUlr. 

O SR. Lixo CouTINllO :- Ao que acaba de dizer o 
honrado membro, representando com côres mui 
carregadas as commissões militares, eu poderia ac
crescentar muito, tingindo o pincel com mais negras 
côres. 

Nada ha mais cruel no mundo, e na verdade é o 
melhor methodo de acabar com os brazileiros. }las 
não se trata· disto. A constituiç_ã.o manda, qu.e üs 
ministros, vendo, que é necessarw levantar o Ha
beas corpus e prender algum cidadão sem culpa 
formada, poderáõ suspende1· todas as formalidades. 
Destes aetos contra os direitos e garantias indivi
duaes, diz a constituição, que os ministros, logo que 
se achar installada a assembléa legislativa, darão 
os motivos que os obrigarão a praticar assim. 
Prender um cidadão sem culpa formada, ~criar tri
bunaes, ê unt ataque feito á constituição, por con
seguinte ·o ministro é, obrigado a dar conta. Não 
tem vindo por ora esta conta, mas en sou de voto, 
qtic não se trate disto

1
agora; esperemos mais algum 

tempo, e se houver demora, então a pediremos. Ea 
sei, que a uníca commissão militar, que existia, era 
a do Ccarã, c que foi ordem para se dissoh-er. l1or 
tanto acho, que é de jus~ iça a appro,·ação da primeira 
parte, mas a segunda e fóra de tempo:' devemos 
esperar, que o ministro nos envie a sua conta; se 
não enviar, nremos então, o que se deve fazer. 

O Sa. Cu:oouA lhnos: -Eu estou convencido, de 
que as commis~õe_s mil~tares ~Jão deve~ durar tr~s 
dias. A comrn1ssao nubtar e a maelnna a ma1s 
odiosa, que o ·governo podia inventar! Parece, 
que sahio das profundas dos ínfernos P.ata ílagello 
dos brazileiros l Se ba leis civis e militares, por 
onde podem ser julgados, para que o hão de ser em 
commissões militares ? Se ha traidores e estes são 
paizanos, ha leis civis, sejão por ellas processados; 
mas inventar o governo este mstrumento da morte, 
talvez sem grande necessidade ! . . . Eu me "Con
formo. com o illustre deputado : devemos ainda 
esperar algum tempo. Eu supponho, que não é só 
no Ceará, creio, que ainda existe uma commissão 
militar na provincia Cisplatina, tanto em terra; 
como no mar. Veremos, o que o ministro diz e se 
não mostrar com effeito a necessidade urgente de 
se conser\'ar em pé este instrumento da prepoten
cia e da morte, deve-se logo, e logo acabar. Eu 
não quero dizer, qne a tenha havido: e se fOr 
possivel, dev~mos abolir.inteiramente este modo 
illegal de punll· os homens. 

O SR. CLEnENTE PERErRA : -Eu fallarei contra a 
primeil·a parte da indicação. Quer o nobre depu
tado que se pergunte Jl.O goyerno, se acaso tem· 
cumprido, ou não, a lei. Ora parece, que se deve 
presumir, que o governo cumpre as leis, emquanto 
se· não prova o contrario; , e parece tambem, que 
nunca se de-v:e perguntar ao go:verno semelhante 
cousa ; se· a camara sabe, que não a cumprio, deve 
decretar a accusação contra o ministro; mas nunca 
fazer-lhe taes perguntas; porque isto é um ataque, 
que se lhe faz. Tambem não é este o lugar de ven;,. 
tilar a questã<l, . se as commissões militares são 
boas·ou más'; o governo' está autorisado para dar as 
providencias· necessarias e suspender as formali-

dades, quando o julgar preciso: o que rios com
pete é saber, se forão bem ou mal applicadas essas 
providencias. Quando o ministro der contas, dará 
parte, por que razão o julgou necessario e a ca
mara dirá então, se elle teve razão, ou se não 
obrou com a ,j\tlvida moderacão: portanto voto 
contra a indicação. • 

.O Sn. L1~0 CouTI~HO: - A constituição não 
admitte commissões militares em parte alguma. 

O SR. CLEllEXTE PEnEIRA:- Eu nada disse a 
favor das commissões militares : só disse, que não 
~ra tempo de pedir estes esclarecimentos. Acho, que 
o sermos apressados. 

O "SR. Ononico MExoEs: -Eu acho, que não é 
sermos apressados; ha já sobejo tempo para nos 
poderem ter dado contas. 

O Sn. VAsCONCELLOS:- E' necessario, qtw se nos 
diga a ratão, porque a lei não tem sido observada e 
porque estão reunidas duas autoridades em uma só 
pessoa. Isto é contra a lei. Eu julgo de necessidade 
não só pedir-se informações sobre este importante 
ohjecto ; mas até não duvidarei generalisar a indi
cacão do Sr. Custodio Dias e estendel-a a tudo 
quânto o governo deve communicar-nos. Para este 
fim farei uma emenda á indicação, e a mandarei á 
mesa, logo que estiver esc1ipta. 

O SR. CLEME~TE PenEIRA: -Sr. presidente, eu 
nfw fallei pró, nem contra as commissões militares_ 
Eu disse, que o governo estava antorisa,lo para 
suspender as formalidades, quando quizesse ; isto é 
do ultimo paragrapho da constituição : por conse
quencia póde fazel-o do modo que quizer; quando 
se lhe tomar contas, então se dirá se obrou bem ou 
mal. 

O Sn. VASCONCELLOS :-Se o governo póde sus
pender as formalidades, deve comtudo fazer pro
cessar os culpados nos juizos estabelecidos. A 
constituicão declara expressamente, que ninguem 
será julgâdo por uma lei posterior ao delicto, nem 
por um tribunal desconhecido nas leis, nem por 
meio de um p1·ocesso, em que não é ouvido o réo. 
Isto tem sido um modo de assassinar os -cidadãos. 
Ainda mesmo ·a aut.oridade, que dá a constituicão 
para se levantarem as formalidades, não é ião 
ampla, que fique a arbitrio dos ministros o faze-lo, 
quando e como quizerem. Se o Sr. deputado sabe de 
lei, que lhes dê esse amplíssimo arbítrio, faça 
o favor de a indicar. 

O Sn. CLE~lE~iTE PEnEIRA:- Eu aponto a consti
tuição, art. 179, ~ 35. (Leu.) O illustre deputado 
quer que cu mostre a lei, que autorisa ao governo 
para suspender as formalidades: é esta, que acabo 
de lêr. 

O Sn. LrNo CouTINHO: -Peço a palavra para 
dizer que não <'. 

O Sn. CLEllENTE PEREIRA - Isto é bem claro: eis 
uma grande co usa: pois questiona-se, se é permit
tido ao governo o levantar as formalidades ! E11 
digo, que é. Quanto ao diz~r-se que o réo não póde 
ser processado sem ser ouVIdo, respondo, que nunca 
hóuve commissão militar que condemiíasse os 
réos sem serem ouvido~ e sem provas. Se o go
verno obrou bem ou mal; se teve ou não motivo 
para assim obrar, só se póde conher-er quando o 
ministro der conta.· ' . 

O Sn. Souz.\: FlUNCA: - Vou fallar sobre a se
gunda parte· da·· indicáção; que não tem· sido enca
rada pelo: Yerdadeiro ponto de vista. A que!'tâo ê,. 

30 
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se exís1em commíssõcs milit.ares·; cu não sei, que I ceder ú devassa. Voto portanto pela opin.iiio do 
haja algwna, mas . não ha. inco~v~nient~ para se\ Sr. Lino Couti.~ho. . • 
pedirem esclarecimentos. Se o m1mstro diS!ter, que Nesta occas1ao ve~o a mesa. a .emenda do _Sr. V as
nenhuma existe, e algum Sr. deputado so~b~r do concellos e sendo hda p_elo Sr. secretario _Souza 
contrario, decrete-se· a accusação do m1mstro. França, achou ser concebida nos termos segumtea; 
(Apoia-do !) A' camaril dos deputados, C'?mo. se!l~i-
nella da Jiberd<Jde e guarda das gilranllas md•v•- " E)!E:';D.\ 
duaes, devem ser manifeslos estes negocios e não > :· • • 
póde vir-lhe 0 conhecimento delles por melhor << I roponho .que se peça de cada~ dos mtms-
vrgão, do que pelo ministro compclcnle, que dcYc tros e s~c~etanos de est.ado~ ;clator!os do <lstado 
informar se existe ou não este barbaro modo de I dos negoc10s de suas repartiçoes.-l•a.sconcellos. n 

administrar jnstiça.·,S!1 bc-se quP. o ~;overno mandou , O Sn. ~usTODtO D~AS:-Eu co!lvcn~o, _que_ esta 
criar commissões mthtares; qtter-se agora saber, se ·, em~nda s1rva de addttamento á mmha mdtcaçao. 
ainda contin11ã~ po~ esq~ecin'!e~lto: p~rque a 5 1 O Sn. Soc7.A FJU.NÇA: - A emenda do Sr. Vas
autoridadcs secunda nas nao detxao de ex~rcer as . concellos não póde prejudicar a indicação do'Sr. Cus
suas f•tncções! sem que o go1:erno. d~ternll!l~· Po.r I todio Dias; póde ser omisso o relatorio geral em 
cl:emp}o, Corao creadas as comnussues mthl.ares, I Jlluitos pontos : consequentemente tl'iío acho, que· 
C?meçao estas a der..epa~ ca\>eç~s, até q~e ? go'Vern~ r haja inconveniente em . se P.edirem !i-O goYerno ~s 
d1ga-basta de cabcças. -E nccos, ano conse ' informacõcsind!Cadas; 1sto o se extstem ou nao 
queotemente. que a cama~a d?s de~utadol', .que l em al .. Ômas provincias do' imperio commissões 
viq-ia sobr~ a s~gnrança ~<? c1dadao, s::uba, se atnda · militar~s. E' por isso quo con,·inilo na emenda do 
ex1stem C?ID llllSSões mtl~taros, para se da~em as Sr. VasconceUO$, não posso comtudo deixar de vo~ 
prondenc1as, que a respeito forem ne.cessanas. tar inteiramente pela indicaÇão do Sr. Custodio 

O Su. V ~CONCELJ.OS : - Disse um il\ustre depu- ·])ias. . 
!.ildo, que exis~e uma lei, que autorisa ao. governo · O Sa. VAsCOXCBLLOS : - A opinião do illustrc 
pilra a setl arbit.rio le'vautar as formahdades o deputado ~ que a minha emenda não prejudica á 
aponla o~ ultimo da constituição. Quando ha um indicaçào do Sr. Custodio Dias, e diz mais, que o 
«'odig{) de lei~. devem ella1: ser inlerpretadns P.cln . ·rclatorio do ministro poderá nao cont~r tudo ; neste 
c·onfronta.r.ão de umas com outras. Cada um arttgo : caso p~direruos o que faltar. E' c.c :,\ ludo pro,·avel, 
da cousti~;tir.ão t\ uma lf!i e iodos clles formão urna ; que o rclatorio oii.o deixe do tocar na reunião das 
collcccilo de " leis, qtle é o q1te se chama codigo e · autoridades provinciacs em uma só pessoa, c nas 
por cónscquencia devem esses artigos entender-se ·. rmnmissüe-~ militaros, porque estes são os objectos 
uns pelos Qutros, para que não. re~~\te conkadicção : d!l maior importo.ncia. Por isso parece-me, qup·pe
uu ahsurdo. Postos estes prmc1p10s, como ha de i dmdo-su em geral, tem-se o que se pt'Ctcnde; e 
0 illustrc deputado explicar este artigo ? (Leu o ! quando haja falta no rdatorio, nós replicaremos. 
art. :J'í9 ·tws ~!\\ 11 e :17.) Se ao gov.erno compete jl Julgo portanto prejudicada a indicação do Sr. Cus
alterar como quizcr, todas as formahdo.dcs estabe- todio Dias. 
ler idas' nA constitu~çào, et:~tlo estes ~aragraphos r O Sa. O DORJCO )fENDES :-Aclw bastante urgente 
s~o opposto~ ao § 35. Se nao 1_13 commtssõ~s espe-~ 0 tratar-se do objt!cto da indicação do Sr. Custodío 
(',taes; se mng~em póde. ser JUlg~do. se .nao pelo Dias : por isso ' 'oto, que sobre esta. ma teria se exi
modo C$tal>elec1do nas le1s : o:o~o e que dlz_ o hon- jão com especialidade as informações precisas, pois 
rado membro, que!' ~overno pod~ crear tr~bunaes I o relatorio em geral póde levar mais tempo do que 
pa.ra regularem ludo a sua, íantast<~: 1 Isto e ~~;cabar convém. Devemos pedir (!mflm esclarecimentOs 
com tudo. l'orta~lo como e_ de mutta ne~esstda~e, sobre isto mesmo para instigar o ministro, que pa
que a catllara se)a esclarecida sobre. ohJe.ctos tao rece vai sendo muito pouco apressado. (Apoiado!} 
importantes, creio, qu~ ~e devem pedtr as mforma- . _ 
óes ao- diíferentes mm1stros. ~ . Sn. L1N0 Co~1N~O . Ha causas, de que os 

ç • . mtmstros tem obrtgaçao de dar parte a esta camara, 
o Sn. Cul"nA. :'11.\nos:-Qua.ndo se trata. da marcadas na constituicão, e ha cousas, sobre as 

honra e da vida do um ~ida~ã!>, .todos os ~lamentos quaes não existe esta obrigação. '(ApoiadtJ / ) 
são prec1osos. 'f()mos lc1s m1btares, que dnem, que O pedir em geral que o go"erno mande o reta
se julgue o réo ern 24 horas e o. que q~and~ não se \ torio de todas as trausacçõa~ e do seu modo de pro
potler julgar em 24 horas, o SeJa em mto dtas, e se ceder é cousa muito vaga, que nem se póde ex1gir 
não poder ser em oito dias, seja no tempo que fõr nem ~lles quererão dar; podem dizer, que só te~ 
indispensavel. Para se julgar de um cnme ~e tal obrigacão de dar conta daquillo que está marcado· 
nat.urezll, como o quP. p~l1A;nCP. O!l _d~ qno tomao co- na constituição. Ella especifica positivamente o 
nhecimento as commtssões mtlttares, declara o ~o de se atacarem as garantias individuaes eor 
regulamento que s~já~ os .r~os processados e_m causa do salus populi que é a priJneira lei; e de-
24 b.oras. As commtssoes mdttares nà~ trabalhao termina, q1,1e apenas lôr installada a assembléa le-. 
com mais promptidào. Eu estou persuadtdo, de q~o gislath·a o ministro resDectivo dê uma e:xacta conta 
o ministro já devera ter ap~esentado o seu relator10; dos mob;os que o impellirão a obrar assim, E' esta. 
e tambe~ est~u persu~dtdo, de que é do nosso conta, que ainda não foi dada e qu~ se pede. Mas 
dever y ed.ir as mformaçoes. Sonh?res! Tra~-se da poderá haver tratados de commerc1o, de paz, .e. de 
salvaçao da pa.tria, trata-se da Vlda dos ctdadàos, muitas outras cousas, que não queirão e não dcvão 
eUes formão parte da nação; se d~prez~rmos a !!,Ua mesmo apresentar. · · 
vida, tambem desprezaremos a enstencta da 114çao. Por consequencia peça-se aquillo, que a consti-

0 SR. BEtNAVT:-Eu julgo do meu dever decla- tuição. manda. . 
rar que para a minha provincia lambem se creou Ha Já uns poucos ~e dta~, que está trabalhan!i~ a 
~ commissio militar porém não achando ma- camara e parece qu~ Já sena tempo de que·o mlrus
tena de que tratar, man'oou-se o ju~ do crime pro- tro que taes commtsslles estabe1~u, désse con'A · 
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dos motivos que teve, e dissesse-levantei tal e tal a ín_dicação do Sr. Vasconcellos, e foi approvada ., 
garantia do c1dadão por causa do sa.lus popu.li. CODJ unta mente com a emenda do Sr. Li no Coutinho 1 

Eu agora até já sou de parecer, que não se de- cuja redacção se adoptou. ~ 
more mais, e que se peção immediatamente estas O SR. Souu. FRANÇA:- Como secretario desta 
informações. '31 c~ara, devo representar, que as P!-'Opostas, que se 

O SR. VASCONCELLOS :-Responderei ao honrado achao na mesa, não passarão ainda pelos interstícios 
membro em poucas palavras. A constituição . só determinados n~ regimento, por isso não podem 
designa como objeclo de segredo e este mesmo ter a segunda le1tura, consequontemente seria bom 
temporario, certos tratados, cuja vulgarisação ex- que as commissões encarregadas de alguns negocio~ 
temporanea possa produzir males á nação~ Ora, bem apresentassem os seus pareceres. 
se vê, que muito poucas cousas se podem compre- A este tempo annuociou-se que estava na sala 
hender nesta disposição. immediata o Sr. Manoel Telles da Silva Lobo, 

O Sr. Onontco ~IENDES :-Eu creio, que o Sr. Lino deputado pela prO\'incia do Maranhão, e sahindo a 
Coutinho não quiz dizer, que não se pedisse o rela- recebe-lo á porta do salão os Srs. secretarios Costa 
torio geral, mas quer, que se peção com particu- Aguiar e Ledo, o Sr. Lobo foi introduzido com as 
laridade informações sobre aquil1o, que indicou o formalidades do costume, prestando o juramento, e 
Sr. Custodio Dias. tomou assento. 
: O SR. Lt~o CoUTI:-<no: -Eu não quero, que se O Sr · deputado :,Iarques de Sampaio, que não 

pecão informacões, senão sobre aquillo, que está -estivera á chamada, entrou neste momento, e assis
mârcado na constituição. A indicação é muito geral, tio ao resto da sessão. 
torno a dizer, e não deve passar. Le11-se um requerimento do Sr. José Arouche de 

0 SR. UEt:-<AuT: -Eis aqtti 0 que diz a cons- ToledoRendon,deputadopelaprovinciadeS.Paulo, 
tituição. (Leu o artigo.) Vejáo como combinão isto, pedindo ser escusado de eomparecer por enfermo. 
que aliás me parece claro. Não nos pertence seme- -Foi remettído á commissão de poderes. 
lhante cousa, é attribuição privativa do senado. O Sa. PnEsiDE:'iTE convidou aos relatores das 

O Sn. TEIXEIRA DE Gouvü: -Aquillo não púde commissões pam apresentarem os seus pareceres. 
passar por principio nenhum. O senado ha de julgar; Em consequencia pedio a palavra o Sr. Teixeira 
mas nós havemos do pedir contas. de Gouvêa por parte da commissão do constituicão, 

o leu o seguinte • 
O SR. H.E1~.\UT :-Nós decretamos, quando devem 

ser punidos ..•. (Não se ouvio mais, diz o lachy- << PARECER 

grapho.) João Cardoso de Ahueida Amado, natural da co-
O Sn. TEIXEIM DE Goun~,\: -0 senado ha de marra do Rio de S. Francisco, allega que tendo sido 

julgar; e nós exigimos as contas para se conhecer, no anno de 18'.20 provido no lugar de Ouvidor de 
se ha responsabilidade. Cabo-Verde, com mercê de um lugar de dezem

Julgando-s~J ultimada a discussão, o Sr. presi- bargador da Bahia, para ter effectividade, quando 
dente poz a voto~ a indicação do Sr. Custodio Dias, voltasse daq~elle lugar, succedera que durante 0 
que foi approvada. Então disse tempo daquella judicatura occorressema& mudanças 

O SR. Souz.\ FRANCA:-A emenda do Sr. Vascon- políticas, q úe separárão o Brazil de Portugal, que 
cellos não póde passar, como tal, porque está logo, que lhe foi constante o verdadeiro estado 
prejudicada. político do Brazil, requerera á Sua Magestade 

Considerando-se como llma nova indicação a Fidelíssima successor, para poder regressar á sua 
emenda do Sr. Vasconcellos, mandou o Sr. Líno patl"ia, onde tem seus pais estabelecidos, hamais de 
Coutinho a seguinte 40 annos; que tanto nunca tivera animo de adherir 

á causa de Portugal, que tendo recebido, como fez 
ver, o seu diploma de deputado ás c_ôrtes consti
tuintes de Portugal, que não fôra alli tomar assento, 
por recebei-o já quando sabia das mudanças poli
ticas: que só fôra desembaraçado daquelle lugar em 
Março de 1825, como faz ver por certidão legal; que 
não era possível tentar os meios de fuga, porque 
era muito natural que fosse prezo pelo governo 
daquella província; e que elle mesmo não julgava 
decoroso deixar aquelle lugar de tanta responsa
bilidade, e que acceitára em boa fé, por uma 
semelhante maneira; accrescendo que elle só teve 
noticia da proclamação de 8' de Janeiro de 1823, 
quando já era passado muito mais de anno, e isto 
por falta de communicação directa dos portos do 
Brazil com os daquella ilha, que tendo chegado a esta 
côrte e .requerido ao governo a verificacão de sua 
mercê,. que lhe fôra mandado requerer á esta assem
bléa, como tambem faz certo por certidão legal, do 
que se concluía, que o go~erno estavà na intelligen• 
cia de que elle tinha perdido o fôro de cidadão 
brazileiro, e !J.Ue nestas circumstancias requeria, 
que a assemblea declarasse, se elle tinha com etreito 
perdido o fôro, e que neste caso, attentos os justos 
moti~"Os allegados, houvesse por berp dispensa-:-lo do 

« EMENDA . -f 

cc Que se peca ao governo tão sómente conta 
daquelles procêdímentos, que a constituição obriga 
a dar ás c.amaras, logo que reunidas em sessão. 
22 de Maio de 1826.-LinQ Coutinho. ll 

Lida esta emenda . pelo Sr. secretario Souza 
França, disse. 

O Sn. VAscoNCELLOS:- A minha emenda é a 
mesma do Sr. Lino Coutinho, só com a differenca 
dos termos. • 

O Sn. LINO CoUTINHO : - Ha certos casos, que 
não sendo marcados na lei, comtudo, para sua reso
lução, se deve pedir informações ao governo. A in
dicação do Sr. Vasconcellos póde entender-se assim, 
mas eu quero, que essa conta tenha o caracter 
de legal, porque uma vez que temos a obriga
ção de pedir _informações, o ~ct? de pedir é legal
mente autonsado pela conshtmção ; e o governo 
obrigado tambem legalmente a dar contas do que 
fõr pedido. A Qlinha emenda parece-me, que se ach!l 
mai~ conforme á lei. 

Terminada a discussão, propoz o Sr. presidente 
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apso do tempo, e habil~ta-1~ para poder requerer ouvidor das ilhas de Cabo-Verde, pertencentes a 
então ao governo a verificaçao daquella mercê. - um príncipe estrangeiro. ---, 

A commissão de constituição, tendo tomado em Parece-me não ter o supplícàrite incorrido em a 
stia devida consideração os motivos alie gados; assim dita pená de privação do Iôro de cidadão, porque 
como de que 0 prazo marca~o naquella proclama- sendo jurada a constituição nesta capital do Imperio 
cão não era realmente suffic1ente para ser conhe- em 25 de j!arço de 1824: não era facil chegar tão 
êida em todos os pontos da monarchia portngueza, depressa a noticia ás sobreditas ilhas de Cabo-

. 1 · d é d Verde. Para aquelle ponto não ha navegacão di-
e princlpa mente em a epoc_a n~arca a; e P!lre- recta, é necessario ir primeiro a Portugal,· ou á 
cer que o !"Upplícante deve ser dispensado na forma 
por elle pedida do l_apso de tempo I~arcado na America lngleza, e por isso me parece, que se 
dita proclamação, dtspensa esta, que e constante devia assignar ao supplicante o prazo de um anno 
já ter 0 governo concedldo ~ outros, que ~a~bem para voltar ao seu paiz e a este lmper~_o. 
mostrarão impedimento; po1s qujjl a comnus~ao 0 Se depois deste espaço se demorasse no exercício 
jul"a incurso nas penas daquella proclamaçao, de de ouvidor de Cabo-Verde, então deveria ser jul
ne~huma maneira no § 2o do art. 7o t.it. 2o da cons- gado incurso na pena por ter continuado a exercer 
tilnição, que por ser penal nã~ deve ser en!.endida, emprego conc~dido por um príncipe estrangeiro. 
senão litteralmente; e o supplrcante depois della Porem o supphcante mostra por documentos ter 
não aceitou emprego algum de .nação estrangeira. voltado á sua patria, logo que lhe foi possível, 
Paco da camara dos deputados, 22 de nfaio de 1826. allegando além disso gra vissirnos inconvenientes 
-Lucia SoMeS Teixcii·a. de Gouvêa.- Ber1W1'do em abandonar o dito lugar, logo que foi proclamada 
Pe1·ei·ra de l·asconcellos.-José Lino Coulú1ho . aindependencia deste lmperio. 

Não pude deixar aquelle emprego sem gral'e risco 
Lido na mesa este parecer, o Sr. presidente o da sua vida, nem o governo do Brazil em tal crise, 

offereceu á discussão; e pedindo a palavra, disse e circumstancias podia dar ao supplicante a segu-
. o Sn. CLDlENTE PEREIRA.: -Nada mais tenho a rança e protec~ão, que qualquer governo é obrigado 

dizer se ní1o que o parecer da commissão está nos a dar n seus subditos em estados estraugei,ros. Logo 
term~s do art. 6• § I• da çonstituição, e ~egundo o me parece mnito attendivcl a representacão do 
meu modo de entender e uma verdadem. recla- supplicante, que mostra ter sahido de Cabo-Verde, 
ruacão este requerimento, que faz o supplicante, c. logo que o pôde faze1· sem perigo da Slla vida. 
p01." isso o seu conhecimento está nas altribuições O Sn. TEIXEIJu. vE GouvÊA :-(Não foi otwido, 
da camara, que o deve tomar em consideração; e j diz o taclâgraplw.) 
quando s~ d~cidisse, que a pr~le!Jçâo do. su~p_li- O Sn. HoLL.\JSD.\ CAvALCANTI :-Segundo as cir-
cante c:>ta ~ora d?s tc.rmos ~ale1, e das att;1bU1çoes cumstancias desse requerimento, sou de parecer 
da assemblea legtslatlva o dispensar na le1. · que ao supplicante, cidadão brazileiro não se lh~ 

O Sn. tiNo Coummo :-Sr. presidente I O hon- póde impor a pena de perdimento do furo de ei
rado membro disse, que quando o supplicante es- dadão, nem outra qualquer de ommisso em rcco
tivesse fóra dos termos da lei, e da constituicão, lher-se ;Í sua patria, quando ella o cllamou. Não 
nós 0 dispcnsassemos. Não é isso, que. elle pede, póde perder o fôro de cidadão, porque a consti
porque nós não podemos dispensar na constituigão. tuição, applicando esta pena aos que. acccitarem 
Elle não está comprehendido na proelamação, que emprego em paiz estrangeiro, nã.o se vê, que este 
aliás não tem força de lei. D~via o supplicante cidadão esteja incurso neste artigo .j;i por estar 
acudir ao chamamento da patria, mas não foi do exercendo o <lmprego em Cabo-Verde, antes da 
seu animo desobedecer; circurosiancias imperiosas publicação, e acceita<;;ão da constituição, e a lei não 
o obrigarão a não vir no p~azo marcado. Se elle tem força retroactiva. 
e? tivesse fóra da cons.tituição, a camara ~ã~ :eodia Não póde ser increpado de ommisso; porque a 
d1spe.nsa-lo; era prec1so fazer nova constltutçao. proclamação, que chamou os brazilciros á sua 

O Sn. CLE3IEXTE PEREIR.-\ :-Eu não supponho, patria, impondo penas aos que não obedecessem, 
que esta camara só por !li est.eja. nas circumstan- recolhendo-se dentro de certo prazo, não deve ser 
cias de fazer a dispensa, que se pretende; porque considerada, senão como uma dessas leis occasio• 
isto perLence a todo o corpo legislativo; não disse naes, que não tendem a outro fim mais que o de 
tambem, qg.e elle esteja fóra dos termos da cons- estimular no coração dos cidadãos os . deveres a 
titni~ão .... (Não se pôde ent ende1· a nota do ta- elles inherentes: mas pod~ria este cidadão cumprir 
chigrapho no restante desta falla). _ este~ deve~es, q~a!l~o a_s circum~tancias em que se 

O Sn. Ll:-iO CouTINHo : - O honrado membro achava, o lmpossibllitavao de assim o fazer·? 
ga~tou te~po em e:xplicar c~n~sas 9ue se sabem. Sou poi~ de parecer, q~e não só 'D~o !em o suppli
Sm perfeitamente que a deClsao nao póde ser só cant.e perdido o fôro de crdadão braztleJro, mas até o 
desta camara1 e que ha de ser. tamb~m do. senado. julgo com ~ireít? a ser c~mside_:ado como em seniço 
A camara emltte a sua resoluçao, va1 depois ao se- de sua patr1a, pois nessa mtençao é que elle tinha ido 
nado·. occupar o emprego, «JUe o embaraçou de estar no 

O Sn. MAncos A~TO:oiio:-Sr. presidente! Ore- Brazil, quando para ca foi chamado. -
querimento do supplicante é fundado na consti- O Sn. SotZA FRANÇA:-Podesse,,ou não podésse 
tuição do Imperio, que ordena em o art. 6°: << São escapar de Cabo-Verde, onde se achava este cidadão~ 
cidadãos brazileiros: lo, os que no Brazil tiverem tivesse intencào de adl1erir á causa de Portugal, ou 
nascido.» Este homem nasceu no Brazil, logo tem do Brazil, náda disto nos deve importar para a . de-:· 
direito de ser considerado cidadão brazíleiro. Deve cisão da materia. A proclamação, que convidava os 
comtudo ser attendido o art. 7°-da mesma consti- brazíl('iros a se recolherem á patria, perde11 a força· 
tuição.; e _Por isso toda a questão versa, se o suppli- em presenca da constituição, que declara cidadãos
cante está incurso na pena ~omminada em o dito brazilciros ·os que no Brazil tiverem nascido.. Por 
art. '"{o por ter ~ontinuado a servir o emprego de eonsequencia aquelle, que estava ausente, e ' pro-
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curou. depois o Imperio, é cidadão braiileiro, nada 
tem com a proclamação. 

O Sa LINO CouTINHO :-Não posso deixar passar 
um principio, que emittio o honrado membro. Se 
nós virmos, que apezar da procliunação os filhos do 
Brazil não voltão, e que supposto não recebão em
pregos do estrangeiro, desapprovão comtudo o sys-· 
tema, que a _ nação abraçou, fazem injustiças, e 
ataques á nação, onde nascerão; se taes homens 
agora voltarem ao Brazil, pergunto eu, serão ad
mittidos como .cidadãos brazileiros? Não: deve-se 
primeiro examinar sua conducta; porque sendo 
opposta, ainda que esses homens· estejão compre
hendidos na letra da consti tuição, não devem com
tudo ser considerados cidadãos brazileiros: Pelo 
contrario os que não fiz erão insultos, que não se 
mostrarão inimigos etc., devem ser admittidos ; 
portanto não é só pela l etra dos dous ar tigos, que 
se deve ajuizar, mas tambem pela conducta dos in
divíduos. 

O Sa. SouzA FRA:'IÇA: -·Trata-se de saber, se 
um homem é ou não cidadão brazileiro; se perdeu, 
ou não o foro de cidadão brazileiro. Esta é a questão. 
Se acceitou emprego de nação estrangeira, perdeu 
o fôro, assim o determina a constituição, não nos 
resta mais, do que. fazer observa-la. Se obrou de 
uma maneira crimíno.sa, deve ser punido ; isto é 
questão dífferente; mas dizer-se , que não é cidadão 
aquelle que não compareceu, por não poder, dentro 
do prazo assignalado na proclamação, é cousa que 
não posso admittir. Qualquer filho do Brazil, que 
aqui se apresente, é cidadão brazi\eiro. Só uma 
sentença lhe póde fazer perder esse fôro ; e essa não 
vejo eu que haja no caso. 

O SR. LJNo CouTINHO: - Esta cama r a julga 
tambem, se elle está nas circumstancias de perder 
o fôro de cidadão brazilei ro, e neste caso, e em 
outros muitos somos juizes, pomos um despacho, 
porque temos examinado a sua conducta, e co
nhecido, que elle nunca foi de animo contrario. 
Nós somos parte do corpo legislativo, a .quem perc 
t ence conhecer, se tem ou não tem perdido o fóro 
de cidadão brazileiro; e neste caso, torno a dizer, 
somos juizes. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA: - (Não se onvio, 
diz o tachigmpho.) 

Julga~do-se sufficientemente discutido o parecer, 
e po$tO a votos, foi appróvado. 
Movendo~se questão sobre o modo de levar a de-

cisão desta camara ao conhecimento do senado, 
pedio a palavra, e disse · 

O SR. CLEMENTE PEREIRA :-Creio, que se devia 
rerrietter esse requerimento com esta formula.-A 
camara dos deputados envia ao senado, o requeri
mento junto de F ... em ·que pede ..• ; e é de pa
recer, que está nos termos de ser deferido.-Creio, 
qile será ·bastante adaptar esta formula, e que assim 
se ·fique observando, emquanto se não estabelece a 
verdadeira formalidade, que se deve guardar em 
casos semelhantes. 

0 SR. VASCONCELLOS :-Acho, que se deve re
metter ao senado o parecer da commissão, e a de
cisão da camara, com um officio do. secretario . 
. O SR. LIN·o Co.uTirmo:-0 que .havemos nós de 

remetter ao senad9 . Sr. presidente 'I O requeri
·men to, e a decisão da c amara; mas nunca o parecer 
ila commissão. _As commissões, Sr. presidente, 
-fórao Creadas para 'ROS poúparem O trabalho, nada 

tem fóra desta camara. Demais, mandando a ca
mara o parecer da commissão, e indicando os seus 
fundamentos, como que vai ensinar; e isto é 
avançar a muito. A nossa obrigação é mandar o 
requerimento da parte, e a decisão da camara. 

O SR. VASCONCELLOS : - Logo . que a c amara 
adopLa o parecer da commissão, passa elle a ser 
decisão da camara, e não vai na qualidade de pa
recer; por isso não vejo inconveniente algum na 
remessa, qLie indico . 

O SR. LJNo CouTINHO :-Perguntarei ao honrado 
membro, se quando mandarmos os projectos, man
daremos tambem os argumentos e debates? Não 
de certo ; manda-se unicamente o resultado da 
discussão. Estamos no mesmo caso, manda-se o re
qutlrimento da parte c a decisão que teve. 

O SR. SouzA FRANÇA :-Os projectos tem a mar
cha aesignada na constituição. Os outros papeis 
devem ter a direcção, qne se lhe marcar talvez no 
regimento commum. A constitnição falia de pro
jec tos, c não de r equerimentos. Consequentemente 
é necessario, que es ta camara resolva sobre o modo, 
porqu e se ha de fazer es ta communicação, se ha de 
ir com a authentica do Sr. presidente, ou súmente 
com a do secretario ; sem esta resolução, não sei, 
como se fara tal remessa . 

Neste ponto da discussão mandou o Sr. Clemente 
Pereira á mesa a seguinte 

CC INDICAÇÃO 

'' Indico, qué' o requerimento do supplicante 
João Cardoso de Almeida Amado se remetta ao se
nado com a 4'0ri1)ula seguinte:-A camara dos de
putados envia ao senado o requerimento junto de 
F., e pensa, que tem lugar deferir-se na fórma que 
requer-com authentíca do presidente e secreta
rios.-0 deputado, Clemente Pereira. » 

Lida pelo Sr. secretario Souza França, disse 
O SR. I~1110 CouTINHO :-A formula -e pensa, 

que tem lugar-é uma expressão de consulta, e o 
senado não manda consultar-nos ; parece-me, que 
se deve mandar o requerimento, e dizer , que a ca
mara deferio da maneira seguinte, ~te. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Creio, que esta du
vida se dissolve bem á vista dos arts. 57 e 58 da 
constituição. Ahi não se limita o processo marcado 
á projectos de lei, diz-se em geral-proposicões.
Nesse requerimento ha uma proposição (leÚ). Diz 
o art. 58 (leu). A expressão, de que se serve a 
constituição, é a mesma empregada pelo Sr. Cle
mente Pereira na sua indicação. Logo parece-me 
ser clara a decisão, e quando não prevaleça por 
este principio, póde ter lug;ir por um argumento 
de analogia, ou porque o methodo de communi
cação official entre as duas camaras nos prójcctos 
de lei, deve tarribem r egular nos outros casos. 

O SR. CLEII,'IENTE P!i;REIRA :-0 que se acaba de 
avançar só pó de ter lugar, quando se trata de pro
jectos de lei, em qtLe é .necessario pedir a sanccão 
do Imperador : mas neste caso nãó me parece áp
plicavel; por. isso sou de voto, que se adapte a 
formula que indiquei. 

O SR. CosTA AGUIAR :-Sr . . presidente I E' ver
dade., que o art. 57 da constítuiçã9 falia geralmente 
em proposições; mas esta expréssão quer dizer-,. 
projectos de Im-como bem se manifesta do art. 58. 
Ora, isto de que se trata, é um requerimento e por 
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conseguinte não se pódo regular por aquelles ar
tigos. E' nect'Ssano estabelecer o mt,thodo de co~1-
munir,acão, emqnanto o regm1ento commum o nao 
offcrccc; ácerca deste e semelhantes objectos. Eu 
assentava, que nfw nos metlessomos por agora em 
formularias, o que se mandasse ao secretano do 
senado o requerimento e sua decisão com um olllCJo 
do secretario desta camara; e 1st o omquanto outra 
consa se não detenninar. 

O i !lustre deputado mandou esta emenda á in
dicacito do Sr. Clemente Pereira : 

"Emquanlo outra co usa se nã? determinar quanto 
á maneira c fórma, porque deva o ser envradas taes 
proposiçfJes. ))-Foi apoiada. 

O Sn. YAscoxcELLOS tambcm o!Iereceu a se
guinte 

« El!ENDA 

" Proponlw, que defira ao requerimento na 
f<írma, qn<' a ramara resolveu, c que_ a parte se dl
rija ao senado.- Vasconcellos. l>- "\ao fm apo1ada. 

Continuou o debate r fallarão os Srs. Cuslodio 
Di~'s, So!Pdadc, Lino Continha, Costa Aguiar e 
Clonwni<' 1'Prrira; mas nada se pôde colher das 
notas r],, larhigrapho respectivo. 

Julaanclo-se a ma leria suffirientemonte clisCL!lida, 
o Sr.]nosidcnlo ptlz ,\votos a indicação do Sr. Cle
mente l'errira" foi approvacla na pnmena parte, 
c rejeitada na onlra, em crue exigia a authentica 
do presidente o secrelanos, cloct?mdo-se, que a 
resolucão sr parttc1passe por oJ!ICJO do l" secre
tario, "com clrclaraç.iio de assim se praticar, em
quanto outra coHsa se não detcrmma, na confor
midade da emenda do Sr. Costa Agmar, que ficou 
assim approvada. 

O SH. SouzA. FRANCA deu conta de ter naquell8 
monwnto recebido, ri' seguinte officio do ministro 
da fazenda, que foi lido. 

« IJFFICIO 

"Illm. c Exm. Sr.-Pela carta regia ele 28 de Ja
neiro de 1808 se cobrào nas alfandegas 24 "/o de 
todos os gcneros, fazendas e mercadorias trans
portadas em navios estrangeiros. das potencias 
amigas; pelo tratado de commercw de 19 de Fe
vereiro de 1810 § 15, se cohrií.o 15 "/o dos generos, 
mercadorias e artigos quacsqucr que sejão, de pro
ducção, manufactura, inclustria, ou invenção dos 
dominios ele Sua l\'Iagestade Bntanmca; e final
mente pelo tratado ele 29 de Agosto de 1825 no 
art. lO se estabelece provisoriamente o direito de 
15 "/o sobre todas as mercadorias brazileiras e 
portuguezas nos respectivos portos destas duas na
cães independentes. Julgo superfluo o mandar 
cópias destes diplomas, por se acharem impressos, 
e nos volumes da collecção das leis e diplomas 
brazileiros. E' o que se me o!Ierece responder ao 
o !fiei o, que V. Ex. me dirigi o em 20 do corrente, 
para que V. Ex. o faça presente á camara dos de
putados. Deus guarde a V. Ex. Paço, 22 de Maio 
de 1826.-Visconde df' Baependy.-Sr. Manoel José 
ele Souza França. »-Ficou a camara inteirada. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Ainda uma vez me 
levantarei, Sr. presidente, e não será. a ültima, 
para advogar a causa da agricultura, esta fecunda 
mãe de riqueza. 

Quando os bons costumes e educação não con
vidão o homem á pratica dos seus deveres; quan~o 
o homem não conhece o freio da honra e da reh
gião, os motivos natnraes tirados do nosso l?r9prio 
interesse, que nos levão a consultar a fehc1dade 
estranha; quando foge do coração do egoísta a 
simples benevolencia, este sentimento doce,_ que 
inspira eerta repug~,anc1a a ~azer soffrer o p_roX!mo: 
quando finalmente Ja não eXIstem a,s affe1çoes par
ticulares, que, come cliz Bentham, exercem _D seu 
imperio na viela domestiCa e no Circulo particular 
das nossas ligacões, sendo em nenhuma conta o de
sejo da boa reputação, o receio do opprobrio, então, 
Sr. presidente, só a força póde conter este ammal 
indomavcl, e chama-lo ao seu dever. 

No estado actual ele p~ralysaçã"?, em que _se 
achão as nossas fontes de nqueza, e ela pnme1ra 
necessidade fazer prosperar aquella, qU3~ bem que 
qnasi só, nos presta os soccorr?s pecumanos; um 
dos mPios a semelhante fim sera sem duv1da tirar
lhe todos os males, que a alfligem, e entre elles sem 
duvida sào os fogos, que já inconsiderada, já ma
liciosamente se lanção ; pois que por elles não só 
se dcvorão preciosas madeiras, de que tanto pre
cisamos, e se tirão os suecos nutricios ás terras, qt~e 
se vão tornando csterms, como lambem, Sr. presi
dente, se rouba ao pobre lavrador, sobre quem rc
rahcm todas as desgraças, o fructo mesquinho elo 
seu trabalho. 

l'\ão basta, Sr. presidente, que o lavrador tenha 
ele lutar com a forca dos elementos? Deverá tambem 
pôr-se a braços côm a maldade, e indi!fer~nça elos 
ricos? E a nacão, com quem se acha mte1rament.e 
ligada a fortuna particular, não perderá? Ess~s 
prejnizos não são outros tantos córtes ás contnbm
c(Jos publicas? Creio que sim. 
" Nos mezes de Novembro, Dezembro, Janeiro e 
Fevereiro, o campo torna -se um seguido vulcão, e 
os ventos, que então rijamente soprão, comhmados 
com o fogo, apresentão a imagem do mferno, da 
miseria, e como que do fim elo mundo. Não sou 
exagerado. . . 

Para remediar tão funestos damnos, orgamse1 o 
presente projecto, visto que a ordenação palria não 
tem mfficientemente acautelado todos os casos; 
quando por outro lado as penas que comrr:ina, não 
guardão a devida proporção com os de!Jctos. Os 
eodigos das nações estranhas, que consultei, nem 
são mais providentes, nem mais humanos; morte, 
o srí morte, é quanto apresentão; o da Toscana de 
Pedro Leopoldo mais benigno é, com tudo eu nelle 
vejo punido o mero descuido com a deportação; á 
vista disto formei o decreto, que terei a honra de 
ler, aonde, me parece, se achão todas as cautellas, 
que faltão nos outros codigos, e uma pena corres
pondente ao delicto proporcionada ás idéas do se~ 
enio, e aonde o processo, caminhando por uma ma
neira summarissima, dá o conhecimento da verdade 
e tirando ao rico a vantagem da chicana, dá ao pobre 
os meios ?e ter em segurança a sua plantação, ou 
o seu eqmvalente. 

O illustre deputado leu o seguinte 

« PROJ"ECTO DE LEI 

'' A assembléa geral legislativa do Imperio l' 
Brazil decreta: 

« Art. l. o Ninguem vvderá fazer queimadas em 
terras lavradias, senão debaixo das seguintes con
dições: la, fazendo um aceiro de 12 braças de lar-
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gura dentro das quaes fique o mato e terreno que 
se p;etende que~mar, afim ~~ que o fogo ,se não 
communique alem; 2•, parttc1pando ao ereo con
finante que se vai d.eitar fogo em tal lug1_1r, d1a e 
hora quando pela proximidacle da visinhança possa 
ter l~gar a communicação do fogo; 3~, durante este 
o proprietario da queima t~rá 11lli um numero suf
ficiente de escravos ou cnados, para se evttar a 
passagem do incendio ao terreno alheio; 4•, con
cluída a chamma, serão apagados todos os páos de 
brazidos que houve r. 

« 2. o A emissão das cautellas apontadas no 
art. 5o, qualifica dolo e malícia para a verificação 
das penas em casos taes. 

" 3. 0 Se desprezados os quesitos apontados no 
art. 5o se verificar o fogo em lugares alhe10s sem 
lenhas ou plantações, arbitrado o valor do terreno, 
será o ihcendiario condemnado no pagamento de 
6 °/o do valor total do predio, e na suspensão dos 
direitos políticos por um anno. 

« 4. o Se a queimada tiver lugar em terras co
bertas de matos, ainda que capoeiras sejão, avalia
dos estes conforme a direito, será o incendiaria 
condernnado na r eparação do damno ou no paga
mento de 6 °/o ·na fórma do art. 7°, qual mais 
agradar ao proprietario do terreno e na suspensão 
dos direitos poli ticos por um anno. 

,, 5.o Todas as vezes que o fogo se apegar a 
plan tações, será o incef!-di ario condemnado no va
lor do que ellas pode n ão. produz1 r em estado de 
perfei ta madureza, convemencta de tempo eapuro 
de 1rabalbo, e fabrico, e na suspensão dos d1reilos 
políticos por ~ou~ ann?s. , 

<< 6. 0 A remc1denc1a dos arts. 7° e 8°, sera 
sempre emquanto á satisfação _publica, na. razão 
dupla e pelo que toca ao art. 9°, Incorrera o _mcen
diario na pena de degredo para fóra da provmcta e 
sempre na razão dupla . 

« 7. 0 O lugar aonde o fogo tiver começo, o int.e
rqsse e fins, que ·se provar teve alguem nelle, o 
uso da sua pratica, serviráõ de r eforçar os depoi
mentos e provas, que se fizerem no processo que 
se intentar, o qual deverá caminhar summarissi
mamente, preenchidas as formahdades mdtspensa

. veis, afim de qu·e a sua decisão não se _alongue a 
mais de tres mezes, pena de culpa ao J mz e de 
perdimento á parte, que se oppuzer e retardar a 
conclusão . 

<< 8. o Todas as vezes que o incendiaria não tiver 
bens ou m·eios de satisfazer o prej uizo causado por 
seu · dolo ou malícia, ser<'t condemnado a obras 
publicas, onde metade . do seu jornal será adjudi
cado á parte offendida, até que esta de todo seJa 
indemnisada. 

<< 9.0 Todas as vezes que o fogo fôr lançado por 
escravos pastores de gad~ e bes~as, e em lugares 
aonde estes venhão pastar, ficara o senhor mcurso 
na pena do artigo corre;;pondente, sem que se dis
pute sobre o dolo e ·maheta. 

<< 10. Nenhum proprietario consentirá aos seus 
escravos a queima de capoeiras ou roçados de ter
ras a bem de suas plantações particulares, sempre 
quo pela proximidade do lugar se poss~ venficar a 
communicação do fogo no terreno alhe10, sem pre
cederem as condicões do art. 5°, sob pena de lhe 
ser imputada a fraude ' e comminação do artigo cor
responde!lte . 

<< Camara dos deputados, 21 de "Maio de 1826.-
0 deputado, Baptista Pe-reira. »-Ficou para se
gunda leitura. 

O Sr. CuNJH MATTOs mandou á mesa, onde foi 
lido pelo Sr. Souza França, o seguinte 

" PllOJECTO DE Ll!l 

<< A assembléa geral legislativa do Imperio do 
Brazil decreta : 

<< Art. 1. 0 As províncias do Imperio do Brazil 
terão governadores ou commandan te das armas, 
nomeados pelo imperador e amoviveis, segundo· a 
sua vontade. 

" Art. 2. 0 .Tanto que chegarem ás províncias, 
apresentaráõ as suas patentes aos presidentes para 
cumpri-las e empossa-los perante a otftcial idade da 
guarnição, do que se lavrará termo, que será re.
me\tido por cópia á secretaria de estado dos nego
cios da guerra, e ás cama ras das ciJades e villas 
cabecas de comarcas . 

<< Art. 3. o Depois de registadas as patentes nas 
secretarias das provín cias, serão igualmente regis
tadas nas thesourarias das tropas ou nas vodorias 
da gente de guerra. 

<< Art. 4.• Os governadores e commandantcs das 
arlllas, farão conhecer por uma ordem do dia aos 
chefes dos corpos da l • e 2• liJ;~ha, goverqadores e 
commandantes de praças e fortalezas, que elles se 
achão inves tidos no com mando da forca armada . 

<< Ar t. 5.° Concluídas estas diligcnéias, passaráõ 
a examinar o estado das fortifi cações, quar teis, 
armazens, artilharia, -armamento, mttnlções e pe
trechos de guerra, assim como o dos corp ,ls da l• 
e 2• linha, tanto no qtte respeita ao pesso.tl, como 
ao material , e darão parte ao governo pela secre
taria de es tado dos negocias da guerra dos termos 
em que os encontrarão. :j' 

« Art. 6. 0 Se em razão das grandes di stancias 
não puderem por si mesmo, passar revista a alguma 
ou algumas for talezas, quarteis, armazens, muni
cães e petrechos de guerra, assim como aos corpos 
da 1• e 2• linha, depntaráõ officiaes da sua co n
fian ça, para taes revistas ou inspecções passe~rem. 

<< Art. 7 .• Os governadores e commanclantes das 
armas darão cumprimento ás ordens, que lhes fo
rem dirigidas pelos presidentes das provincias: 

<< 1. o Sobro o augmento ou diminuição das guar
nicões dos regislos ou alfandegas internas, guardas 
oràinarias dos arsenaes, trens, hospitaes ge r<tes 
militares, policia e outros serviços pu blicos em que 
forem necessarias . . 

<< 2. o .Para augmentar ou diminuir as forças das 
guarnições das aldêas dos indios civilisados, ou em 
progresso de r.ivilisação. 

" 3. o Para fazerem marchar corpos da 1• e 2• 
linha áquelles lugares em qne esteja perturbada a 
tranquillidade publica. Estes corpos não podem 
obrar offensivamente sem ordem do magistrado 
civil, que fór encarregado da diligencia. 

<< 4. 0 Para a marcha da tropa de ambas as linhas 
em auxilio diis justiças, em bandeiras contra indios 
selvagens ; etn soccorro de commerctanles que te
nhão de passar por lugares infestados de salteado
res ott de nacões barbaras. 

" 5. o Para· nomearem officiaes, que dirijão os 
trabalhos dos arsenaes, tren& de guerra e outras 
obras militares. 

<< Art. 8.• Não podem os governadores das 
armas: 

<< 1. o Dirigir ordens aos magistrados e ás cama
ras, chefes dos terços das ordenanças e ás thesou• 
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ral'ias, vedorias, intendencias de armazens, com- dos officiaes que servirem ou forem necessarios nos 
missariados, arsenaes e hospitaes geraes. estados maiores das suas províncias, as dos capei

" 2. o Conceder baixas do serviço, aggregar ou lães serão por elles remettidas ao capellão-mór do 
graduar offieiaos, o!Iiciaes inferiores, pifaras, cor- exercito com informações dos seus delegados, as 
netas, clarins, musicas, tambores e soldados. dos cirurgiões dos corpos, ao cirurgião-mór do 

" 3.° Conceder licenças registadas para fóra das mesmo exercito e a dos officiaes do corpo imperial 
províncias e de favor dentro dos limites dellas. de engenheiros ao chefe deste departamento para 

,, 4. o Suspender do exerci cio dos seus postos subirem com consulta ao supremo conselho militar 
officiaes e officiaes inferiores, sem que perante um ã imperial confirmação ... 
conselho de averiguação se qualifique culpa, que os " 3. 0 Approvar ou reJeitar as sentenças dos con-
sujcite a passarem por conselho de guerra. selhos de direcção e averiguação para o reconheci-

" 5. o Conservarem a officiaes e olliciaes inferia- mento dos primeiros e segundos cadetes e soldados 
res c soldados em prisão por mais de tres dias con: particulares, declarando por baixo das sentenças 
tinuos o successivos sem culpa formada. os motivos da desapprovação, para as mesmas seu-

" ti. 0 Punirem ou consentir quo sejão punidos tencas serem reformadas. 
eom pancadas de espada e ehibatada os o!Iiciaes «

0 

4. o Conceder passagem de uns para outros 
inferiores, antes de degradados das suas honras, e corpos aos oíficiaes inferiores e soldados. 
tanto estes, como os soldados, sem que preceda " 5. o Fiscalisar e promover a segurança, o bom 
sentença do conselho de guerra. reparo elas fortificações ele guerra, fortalezas, bate-

" 7. 0 Punir com c-astigo de torpilho, tronco ou rias, seus quarleis e armazens, e os hospitaes regi7 
golilha a qualquer praca do exercito. mentaes, assim como os hospitaes interinos e am-

" 8. o Fazer man~hai· as tropas da l' linha para bulancias, trens, depositas, commissariados e the
fúra da província, sem expressa ordem do governo sourarias de campanha. 
executivo. Exceptua-se com tudo a marcha dté alguns " ti. 0 Determinar em tempo de guerra a força e 
oificiaes, omciaes inferiores ou soldados, que por a localidade dos destacamentos e guarnições das 
motivos urgentíssimos, dcvão levar avisos a quaes- fronteiras, quantidade c qualidade ele armamentos e 
quer autoridades do províncias differentes. munições ele que devem ser abastecidos. 

" Q.o Fazer marchar os corpos da 2• linha em « 7.' Mandar render toda ou parte da força dos 
tempo de paz, fóra dos districtos dos seus regi- destacamentos interiores e guarnições, quando assim 
mentos ou batalhões, sem ordem do governo exe- o julgar necessario. 
cutivo. " 8.' Escolher e nomear os officiaes que hii.o de 

« lO. Proceder a recrutamentos para a l' e 2' commandar os destacamentos, fronteiras, obras 
linha; comtnclo podem rejeitar os recrutas que, fortificadas e districtos das províncias e remove-los 
pelas suas idades c constituição physica (examinada de uns para outros exercicios; se fàr necessario. 
pelas juntas medico-cirurgicas) forem julgados in- " \).o Fiscalisar, inspeccionar e promover o re-
capazcs de serem alistados. gular andamento ela disciplina dos corpos da l • e 2• 

« 11. Iritetvir com forca armada na conservacão linha. 
ou no restabelecimento da tranquillidade dos pov"os, " 10. Fazér reconhecimentos das fronteiras, for
sem ordem expressa dos presidentes e á vista dos mar planos, detalhar as grandes operacões de caro
magistrados territoriaes. Acontecendo porém, que panha e levantar obras de fortificaçãoo temporaria 
os governadores e os commandantes das armas es- em tempo de guerra. 
tejão distantes mais de uma marcha (5 leguas) elos " 11. Exigir todos os semestres elo almoxarife 
lugares em que residirem os presidentes das pro- e fieis dos armazens e depositas permanentes e dos 
vincias e rebentem motins, tumultos, sedições ou chefes dos arsenaes e trens de gu~rra, mappas da 
assuadas; devem os governadores e commandantes artilharia, munições e petrechos que nelles se con
das armas, intervir com a forca armada para o res- servão. 
tabelecimento da ordem publ\ca, logo que lhes fôr " 12: Requisitar aos magistrados, camaras e ca
requerido pela autoridade civil do districto no caso pitães-móres dos terços; e capitães das ~ompanhias 
de a haver ou sem esta requisição, quando a.con- elas ordenanças todos os auxilias, que lhes forem 
teça, que a autoridade civil não esteja presente ou necessarios no tempo de guerra, quando o theatro 
se haja incorporado aos amotinadores ou amotina- das operações esteja a grande distancia dos lugares 
dos. Este dever dos governadores e commandantes em· que residem os presidentes das províncias. 
das armas, faz-se transcendente aos commandantes " 13. Requisitar aos mesmos presidentes o re
militares dos districtos, e tanto uns como os outros, crutamento para os corpos da la e 2• linha,- dentro 
são obrigados a dar sem demora parte aos presi- dos limites do estado completo, no caso de tanta 
dentes, dos acontecimentos que occorrerão e das força ser necessaria; os armamentos, munições, pc
providencias que applicárão. trexos, remonta, fardamentos, soldos, forragens, 

" 12. Formar acampamentos, levantar fortifica- e tapes, concertos e tudo o mais que fàr indispensa
ções e mudar corpos de tropas de uns para outros vel para manutenção, e prompto serviço das tropas 
quarteis ou praças de armas em tempo de paz, som tanto durante a paz como no tempo ele guerra, 
ordem do governo executivo. será igualmente requisitado aos presidentes. 

<< Art. 9. 0 E' da competencia dos governadores << 14. Expedir ordens aos physicos e cirurgiões 
e commandantes das armas : dos hospitaes para examinarem os officiaes e solda· 

" l.' Examinar as propostas que lhes forem apre- d~s, q~e. devem_ ser . !nspeccion,ados, no caso ele 
sentadas pelos chefes dos corpos da 1• e 2• linha, e nao enstuem CJrurgwes propnos nos corpos da 
.com observações, modificações, alterações suas, .) • linha. 
remottel-as ao supremo conselho militar para subi- << Art. 10. Os governadores e commandantes das 
rem com consulta á presença do imperador, pela armas, remelteráõ em cada semestre á secretaria 
-secretana do estado dos negocias da guerra. de estado dos negocias da guerra, e ao supremo 
- " 2.° Fazer igualmente remessa das propostas conselho militar, o mappa geral das forças da l•·e 
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2a linha: . artilharia, ~amentos, munições e pe- as suas gr d - · d 
trexos ; e dos fornecimentos em soldos, gratifica- a u~çoes, ou praças? P0 eráõ·Ievat" á pre-sença dos presidentes das provmcias, queixas contra 
ções, forragens, etapes e fardamentos: a impor- os g'?vernadores e commandantes das armas, tendo
taneia da remonta e forragem dos cavallos, compra s~gu1do a est~ reSpeito 1l!l ~~dens geraes do exer
e ~oncerto dos arreios, sustentação dos bospitaes ~1to. Os ~res1dentes, enviarao os accusados e com 
regimentaes, e o consummo que se faz dos ar- mformaçoes suas levaráõ as queixas á pres~nca de 
~_a_mentos, munições, e outros genetos durante e Sua Magestad~ pelo supremo conselho militar~ 
S-en"'stre. .'·· « Art 19 O g d "t< Art. 11. Igual remessa farão do estado das · · s overna ores e commandantesdas armas, devem pôr o- cumpra-se- nas patentes 
pracas de guerra, fortalezas, hospitaes e escolas de todo os offi · d · · 
regúnentaes, quarteís, e mais obras militares, con- s . Claes a pnmerra e segunda linha, logo depois de terem o dos presidentes. 
~:r~oe~eq~~s~:/evem fazer, e 0 orçamento do que « Art. 20. Receberáõ o tratamento de ex:cellencia 

« Art. 12. No fim de cada semestre, remetteráõ d!3 tod~s as autoridades, e pessoas das suas proviu
á secretaria de estádo dos negocios da guerra, a in-· Clas : Igual trat~mento poderáõ receber: e nunca 
formacão da conducta dos oillciaes, olliciaes infe- menor de senhoria, de todas as autoridades e pes
feriorés e cadetes dos corpos da la e 2a linha das soas do fóra deUas. 
províncias, declarando a época dos seus assenta- << Art. 21_. Terão um secretario, ·e os officiaes 
mentos de praça, e dos accessos que tiverão. de secretana, que o governo executivo julo-ar 

« Art. 13. Assim tambem , remetteráõ relacões adequados ã extensão dos seus trabalhos. t:> 

nomina~s dos offi~iaes inferiores, cabos de esqua-. . « Art. 22. Igualmente terão, ajudantes, e offi
dras, p1faros, elarms, cornetas, tambores, musicas c1ae~ de ordens, que forem absolutamente indispen
e soldados da 1 a e 2• linha, que por haverem com- save1s, com tan_to,. que no t~mpo de paz não excedão 
·pletado o tempo dos seus servicos, ou por serem a tres nas provmc1as da pnmeira ordem, e dous na 
declarados incapazes pelas juntas medico-cirur- da segunda classe. · 
gicas, estiverem nas circumstancias de serem d~- << Art. 23. Os governadores e commandantes das 
mittidos, ou reformados. armas, venc_eráõ os soldos, forragens e etapes, que 

<< Art. 14. Os governadores e commandantes das lhes competirem pelos seus postos no exercito . e 
armas, serão antecipadamente informados pelos aléf!l dis~o per~eberáõ as gratificações mensaes, que 
presidentes das províncias todas as vezes, que estes, aba1xo vao designadas : 
as camaras, ou os capitães-móres houverem de « 1.0 Os governadores das armas do Rio de Ia-
reunir corpos de ordenanças, ou povo armado ex- neíro, Bahia e Cisplatina 300/JOOO. 
cedente a vmte pessoas, para alguma diligencia do « 2. 0 Os de .Mato-Grosso, Pernambuco e Pará 

.serviço publico. 250/JOOO. . . ·· 
« Na ausencia dos governadores e· com mandantes « 3{ Os do Maranhão, 1\Iinas-Geraes, S. Paulo 

das armas, as camaras, e os chefes das ordenancas Rio-Grande de S. Pedro e Goyaz 200$000. ' 
farão o mesmo aviso aos commandantes militares <c 4.o O commandante das armas de Santa-Ca-
dos · districtos. Nesta generalidade não se compre- tharina 150$000. · 
hendem as reuniões dos corpos de ordenanças ·nos <1 5. o Os commandantes das armas das outras 
dias indicados pela lei; mas sendo em lugar em províncias do imperio 100/JOOO. 
que existirem tropas aquarteladas, deveráõ coinmu- <c Art. 24. O governador das armas da provin
~ica-lo com antecipação aos commandantes destas. via de Mato-Grosso, quando houver de marchar 

<< Art. 15. Os mesmos governadores e comman- para a sua província, receberá uma ajuda de custo 
dantes das armas, receberáõ dircctamente dos pre- de 1:200$: os de Goyaz, Maranhão e Pará 800$: 
sidentes as ordens !>Obre os objectos, de que trata os da Cisplatina, Minas-Geraes, Bahia, Pernambuco, 
o art. 7.0 , e quando acontecer, que aquelles es- S. Paulo, Rio-Gr~n~e de S. Pedro do Sul 640$: 
tejão em lugar mui distante dos referidos presi- os das outras provmCias 300$, e todos elles princi
dentes, poderáõ estes' dirigir as taes ordens aos P.iaráõ a vencer ~s gratificações, .que lhes eompe
officiaes comrnandantes militares dos districtos : tuem, desde o d1a em que tomarem posse nas capi
communicando nes~e caso aos governadores e com- taes das províncias em que vão ser empregados . 
. mandantes das armas as ordens, que assim hou- « Art. 25. Os governadores e commandantes das 
verem expedido, para seu conhecimento e inteira armas, trarão no hombro esquerdo, como distin
execução. . ctivos dos seus empregos, cordões de fio de ouro 

cc Art. 16. Qs governadores e commandantes das com borlas pendentes dos dragões. 
armas, farão levantar as plantas de todas as forta- « Art. 26. Ficão derogados todos os. regimentos, 
lezas; praças de guerra, edificios militares de suas leis e ordens em conh:ario. Paço da camara dos de
províncias, as quaes serão conservadas com 0 maior· putados, 22 de Maio de 1826.-O deputado, Ctt'llha 
recato junto aos mappas corographicos e topogra- Mattos. >>-Ficou para segunda leitura. 
phicos-no archivo da secrelaria. . O SR. DuARTE SILV.t:- Eu julgo de tamanho in

. « Art. ·17. Todas as ordens sobre a economia, -teresse o projeclo, que vou, apresentar, que acho de!-
disciplina, e governo interior dos corpos milltares, . n.ece:S!Iario auxilia-lo com ·a miliha fraca voz. Todos 
·e praças de gue~ra ; assim como o que toca aos sabem a escassez, que temos, de livros e a sua éa.:. 
planos, projectos, detalhes, e operações de caro- restia. A este · respeito desculpão-se os livreiros com 
]lanha, hão de ser remettidos directamente pelo os grandes direit-os que Êagão na alfnndega, . os 
governo executivo aos governadores e ·comman-· quaes, não se pagando Ir antes, tem sido cobrados 
dantes das armas, e aquellas, que respeitão á c#on-: actualmente 'em consequericia de ordem do minis
tabilidade; e fornecimentos; . ·serão enviadas em tro da 'fazenda; ·se queremos luzes, é mister 'ali
original aos :presidentes, e ·pbr éópia :aos ditos go- mE~nta-las, do contrario voltaremos ás· trevas: eu 
:vernado'res e commandantes :das 'armas. ··. julgo;que esta camara votará pela urgencia; e eu a 

« Art. 18. Todos os militares, sejào quaes forem requeiro. 
.32 

------ ----~ 
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O nobre deputado leu o &eguinte 

(( PROIECTO. DE LEI 

cc A assembléa geral legislativa decreta: 
" Art. unico. Todos os livros ou impressos im

portados no imperio, serão isentos de direitos desde 
a publicação da presente lei. Paço da camara dos 
deputados, 2'.3 de ~íaio de 1826.-0 deputado Duarte 
Silva. » 

O Sa. PR.ESIDErnK consultou a camara se apoiava 
a urgencia, e sendo apoiada, entrou a mesma ur
gencia em discussão e nella disse 

O Sn. MARCOS A:sToNIO DE SouzA:- Na provín
cia da Bahia não se recebem direitos sobre livros, 
eu não sei porque razão ha de aqui haver seme
lhante imposto; por isso acho muito urgente o 
projecto offerecido. 

O Sn. DUARTE SILVA: -A maior parte dos Srs. de
putados sabem, qne nesta alfandega pagão pezados 
direitos, e, como já disse, em consequencia da por
taria do ministro da fazenda. 

O Sn. C~:sTODIO Du.s : -Sr. presidente, como 
não ha quem falle contra a urgencia, peço a Yo
taçào. 

O Sn. PaESIDK:STE offereceu a materia á discussão 
e foi approvada a urgencia, por consequencia teve 
segunda leitura o projecto do Sr. Duarte Silva; e 
terminada ella disse . 

O Sn. DuARTE SILVA:-Se l1a de ir a alguma 
commissão requeiro que vá á commissão de instruc
cão publica, isto toca-lhe muito de perto. A fazenda 
publica muito pouco perderá com esta disposicão: 
que podeni lucrar nisso a fazenda 't Alguns contos 
de réis? Póde isso comparar-se -com o intere~se 

. da instrucção publ1ca? 
O Sn. CuXHA ~IATTOS:- Sr. presidente! Eu não 

quero, que os meus filhos venhào a ser tão igno
r~tes, como eu ..•• Foi interrompid~ pelo que 
dtsse 

O S11.. SouzA Fl\A.NÇ.\:- Trata-se de saber a qual 
das commissóes deve ir este projecto. Eu entendo, 
que compete á de fazenda por versar sobre abolição 
de direitos. 

O Sn. DuARTE SILVA:- Não impugno, que vá â 
commissào de f~enda ; mas deve reunir-se-lhe a 
de instrucção publica. 

O SR. PRESIDENTE propoz, se devia ir a ambas as 
cornrnissões '1-Decidio-se, que sim. 

Tendo dado a hora, disse 
O SR. GABRIEL GETuLio : - Desejo saber se a 

deputação nomeada para assistir as exequias do 
Senhor D. João VI, ha de reunir-se aqui, ou na ca
pella imperial. 
, O SR. SouzA Fu~çA : -0 verdadeiro é, que hoje 

. á tarde o porteiro-mór venha abrir a porta desta 
casa, para nella se reunir a deputação, e d'aqui 
então seguir ã capella; e que o mesmo se pratique 
amanhã ás dez horas.-Assim se ficou entendenao. 

O Sa: PRESIDENTE deu para a ordem do dia. : 1 o, a 
leitura dos pareceres das commissões: 2-, as se
gundas leituras de projectos e indicações. 

Levantou-se a sessão ás duas horas da tarde.
Jfanoel José de Souza Ff'ançtJ, secretario. 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 
Illm. e _Exm. Sr.- Fazendo-se necessario para 

maior acerto das deliberações, que a camara dos 
deputados tem a tomar, que lhe sejão presentes os 
papeis, que em Julho ou Agosto do anno proximo . 
passado forão remettidos á repart.ição dos negocias 
da fazenda· pelo presidente da província do J>t<u'-ity, 
contendo u;:n plano de arrecadação dos diziW~ do 
gado vacum e cavallar- daquella província ; orde
no ti-me a mesma camara, que eu o communicasse 
a V. Ex., afim de subir ao conhecimento de Sua 
Magestade ImperiaL Deus g11arde a V. Ex. Paco da 
camara dos deputados, em 22 de Maio de 18:!6. -
Manoel José de Souza Pranca.-Sr. Visconde de 
Baependy. • .. 

Jllm. e Exm. Sr.- A camara dos deputados tem 
resolvido, que eu sollicite pela repartição dos ne
gocias da fazenda, a remessa das representações, 
que o deputado pela ·provincia de l\Jato-Grosso Ga
briel Getulio .Monteiro de l\lendonca e D. Nnno 
Eugenio de Locio sendo nomeado presidente da
quella provincia, leYarão a imperial presença, sobre 
os direitos de entrada alli estabelecidos : bem como 
a de · todas as reparticões, e informações das juntas 
de fazenda da mesnia província, e da de Goyaz, 
ao mesmo respeito. O que communico a V. Ex. 
para que chegue ao conhecimento de Sua 1\lages
tade Imperial.- Deus guarde a V. Ex. Paço da ca
mara dos deputados, em 22 de Maio de 1826.
.llfa.noe~ José de Souza F·ra·nca.-Sr. Visconde de 
Baependy. • .. 

Illm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados, afim 
de obter as noticias indispensaveis para deliberar 
com acerto sobre certos objectos de publica admi
nistração: necessita, que pela repartição dos nego
cios da marinha se lhe forneção os quesitosindi-/ 
cados na tabella inclusa. O que participo a V. Ex: 
para que faça subir ao conhecimento de Sua Ma
gestade o Imperador.- Deus guarde a V. Ex. Paço 
da camara dos deputados, em 22 de Maio de 1826. 
-Manoel José de Souza França.-Sr. Visconde de 
Paranaguá. 

Na mesma conformidade e data, se offi.ciou . ao 
barão de Lages. · 

TABELLA DOS QUESITOS A QUE SE REFERE O OYFJCJO 
ACIMA DIRIGIDO AO MINISTRO DA MARINRA. 

1.0 Um mappa, ou relação circumstanciada das 
forças navaes do imperio, incluindo uma noticia 
dos empregados nesta repartícão. 

2.0 Uma relação dos arsetiaes, estaleiros, dopo
sitos, artilharia, armamento e petrechos de guerra 
existentes nas províncias, aonde houverem seme
lhantes estabelecimentos: indicando os empregados 
em diversas occupações desta repartição. 

3. o O numero dos pharóes existentes na costa 
do imperio, e os lugares em que se achão collo
cados . 

4.0 Uma noticia circumstanciada do estado em 
que se acha a marinha mercantil do imperio,. 

5. 0 O numero de academias e escolas de marinha, 
indicando-se os lugares de seu estabelecimento e 
estado em que se achão. 
· 6. o Uma informação eiroumstanciada do systema 

seguido nas intendencias da marinha. Secretaria 
da. camara dos depu~dos, em 22 de Maio de 182tt
Manod José de Souta Fraflfa. 
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TA.BELLA DOS QUESITOS A QUE SE REFERE O OFFICIO Commissão de legislação, e ella proporá, O que se 
DIRIGIDO AO MINISTRO DA GUERRA deve fazer. 

Lo Um mappa geraldasforçasterrestresdal• e 2• 
linha do exercito. 

2. 0 Os mappas da artilharia, armamento, muni
ções e petrechos de guerra, existentes nos arsenaes, 
trens, corpos em guarnições e operações'-. baterias, 
fortalezas e praças de guerra, inclicanao os em
pregados nas diversas occupações desta repar-
tição. . 

3. o Uma noticia dos hospitaes militares nas pro
víncias do imperio, e os regimentos, porque se 
governão. 

- 4.0 O numerodeacademiaseescolasmilitarestheo
ricas e praticas, indicando os lugares de seu estabe
lecimento e estado em que se achão. 

5.0 Os trabalhos apresentados pela commissão 
militar, creada em 1822, para tratar do melhora
mento do arsenal do exercito desta côrte. 

6. o Os diversos projectos apresentados ao governo, 
para o estabelecimento do monte pio.militar. 

7.0 Uma informação circumslanciada do sys
iema seguido no commissariado do exercito nesta 
cOrte. Secretaria da camara dos deputados, em 22 
de ~[aio de 1826.- Manoel José de Souza França. 

Sessão eJD ~4 de Jtlalo de '18~6 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

~ Sa. PAULA. e S~:mZA. ~-Entendo que á de legis
laçao se ~eve reumr a commissão de agricultura e 
commerc10. 

Posto á Totação assim ~;e venceu havendo au
diencia o seu autor. 

.Teve igualme?te, segunda leitura o projecto de 
le1 do Sr. Getulio, acerca da prompta execucão das 
sentenças proferidas nos conselhos de guerra, que 
s~ f~erem aos militares da I a e 2a linha, nas pro
vmcJas de Goyaz, l\Iatto-Grosso e ~Iaranhão.-Depois 
de breves reflexões, foi remettido á commissão de 
guerra, com audiencia do autor. 

Tambem teve segunda leitura, um projecto do 
Sr .. Maia, denegando acção civil ás ordens terceiras, 
archiconfrarias, confrarias, irmandades, e quaesquer 
outras corporações religiosas, para a cobranca de 
dividas provenientes de annuaes, joias, ou outro 
qualquer on us annexo á qualidade de irmão.- Foi 
remettido á commissão de legislação, com audiencia 
do autor. 

Outro do mesmo Sr. :Maia, para se não conferir 
a titulo de propriedade, officio algum de justica, ou 
fazenda. -Teve o mesmo destino do antecedente. 

A este tempo comparecêrao os Srs. CunhaBar
boza e Lobo. 

Continuárão as segundas leituras, e teve-a o 
proj~cto d<? Sr: Cunha Mattos, para que nas estações 
pubhcas, IgreJas, e conventos, se consumão só
mente generos de manufactura, producéão c-indus-
tria nacional. · • 

A's 10 horas e um quarto da manhã feita acha- 0 SR. CuNHA MATTos:-Parece-me, que este pro-
jecto deve ir á commissão de fazenda. · mada, acharão-se llresentes 57 Srs. deputados(: fal-

tando com·.· particxpação de causa, os Srs. osta O Sa. VRRGUElRO :-Eu entendo, que á de com-
Aguiar, Marcos Antonio e Seixas, e sem causa mercio, industria e artes. (Apoiado!J-Assim se -
communicada os Srs. Mendes Ribeiro, Cunha Bar- venceu. 
bosa, Clemente Pereira e Silva Lobo : e abrindo o Fez-se segunda leitura, de outro projecto do Sr. 
Sr. presidente a sessão, teve lugar a leitura da acta Cunha Mattos, para se conceder certa distinc~ão 
da antecedente, executada pelo Sr. secretario Maia, aos soldados feridos em acção de guerra, no servlCo 
e foi approvada sem alguma observação. do imperio.-Remettido á commissão de guerra, ou-

Como faltasse com causa participada, o Sr. secre- vido o autor. 
tario Costa Aguiar, substituio o seu lugar o Sr. Igualmente teve segunda leitura, outro projecto 
Araujo Vianna, chamado para a mesa pelo Sr. pre- do Sr. Getulio para abolição do imposto applicado á 
sidente. edificacão do palacio da AJuda; em Lisboa.-Foi re-

Passou-se á ordem do dia. O Sr. Ledo, relator da mettidÕ á commissão de fazenda com audiencia 
commissão de fazenda, leu o parecer ácerca do pro~ do autor. · 
jecto de lei do Sr. Lino Coutinho, para a reducção Tambem teve segunda leitura outro projecto do 
âa moeda de cobre; e concluia, que o projecto era Sr. Baptista Pereira, ácerca de animaes damninhos. 
digno de imprimir-se, para entrar em discussão, -Foi mandado á commissão de fazenda. 
nos devidos termo s.-Sem discussão foi approvado. Foi segunda vez lida a indicação do Sr. Queiroz, 

o Sa. SouzA F&Ai<c.t.. fez a 2a leitura do pro- em a qual propunha certos pontos, que devião ter 
l·ecto de-lei do Sr .. Clêmente Pereira para a abo- em vista as commissões de leis regulamentares, e 

,, de marinha e guerra, quando organizassem os 
lição do commercio~ de escravos. regimentos dos presidentes, e commandantes das 

O SR. TEIXEIRA J>E GouVÊA :-Como é Jlublico, e armas das provincias.-Com breve discussão, foi 
constante que o gotêrno, fez um tratado ácerca do remettida ás indicadas commissões. 
eommercio de esc·ravos, sou de parecer que se per- o SR. SouzA FRANCA:-Sr. presidente, como ha· 
gunte ao gflvernoi:j se esta camara póde ou não, pouco que fazer conVide V. Ex. aos Srs. das com
tratar deste objectw missões para irem trabalhar, pois temos objectos 

O Sa. VERGVEIR~.:-Eu entendo, que o projecto de muita urgencia, sobre os quaes tem de dar seús 
deve ser remettido •ompetente commissão, e com pareceres. (Apoiado.) 
o parecer della, a c~ara resolverá. O Sa. GETULIO mandou á mesa, o seguinte pro-

O SR. SouzA FRA~~1-E' ~ecessario, que fique jecto de lei: , . . . . 
t;m regra, quo todos;tos pr!>je_ctos devem ser .remet- « A assem~lea geral leglSlatatlva deste lDlperio 
t1dos ás .respectivas ,,comnussoes, porque assun co~ decreta : . . __ --·-. • . ---: -

,-outros se tem prat!Cado. Vá este__poj.s _t~.!>etn,ji-_ ~J/~:.:J'lca:exli:n:cta a-Juata-da admmiStraçao dos 
- - . f . -. - --- - -. 
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diamantes creada na cidade de Cuyabã, província 
de .Matto-Gross21.. em virtude da carta régia de 13 de 
Novembro de ll::iV9. 

« 2.0 A junta da administração, e arrecadação da 
fazenda publica da dita p_rovincia, exercitará todas 
as funcções, que aquella JUnta exerce, sem que por 
isso seus membros tenhão augmento de ordenaao, 
ou gratificação alguma. Paço da camara dos dep':l
tados, 22 de Maio de 1826.-0 d~putado, Galmel 
Getulio. n-Ficou para segunda lettura. 

O Sn. RoeRÁ Fa.txco:-Sr. presidente, em vir
tude do decreto de 16 de Abril de 1821, os lavra
dores das outras proyincias do imperio. não pagão 
dizimo do que consomem, mas só do que exportã!?; 
porém os da província de .Minas-Gerae~, o pagao 
de tudo. Razão tem elles de se resenhrem desta 
desigualdade; pois pertencendo á mesma família, 
de,·em ter iguaes direitos, não tendo menor onus 
do que os outros. Eu na ass_embléa constituinte, 
fiz uma indicação a este respetto, que sendo remet
tida a uma commissão, nenhum resultado teve; mas 
como seja de grande monta esteobjecto, torno agora 
a propôl-o, esperando mais feliz exito. 

E' notavel a desigualdade, é injusta e por.v_entura 
prejudicial ás rendas pu~licas, bem com~ a 1ml?or-· 
tantissima classe dos agr1cultores, que alem de JUS
tiça merecem todo o favor e consideração. ·n':!sejando 
pois como me .cu!Dpre a bem de meu_s constltum~es, 
nivelar seus direitos co~ os dos. mais povo:; do Jm
perío, proponho o seg~mte proJ~Cto de le1. (Léu c 
enviou á mesa, este pro;ecto de let :) 

os tenho visto ás portas dos commandantes, (Apoia
do geral) feitos enchota-cáes . .Quizera, que se vissem 
os batalhões de 1\facacú, Maricã etc., nos quaes _não 
serão achados 20 homens, que lavradores não sejão. 
E' preciso que a lavoura tenha tempo para os seus 
trabalhos pois que sem agricultura, não podemos pros
perar. 

Quando D. Diniz pretendeu dar cabo dos ladrões 
que vexa vão Portugal cuidou na lavoura, porque en
tendeu que quando o homem está occupado em 
qualquer serviço livre está de máus pen~amento~. 
Com estes lavradores, lucra· o thesouro naetonal mrus 
em dízimos, do que a nação com o sen-iço militar 
desta desgraçada gente. Eu bem sei, que a illustre 
commissão de guerra está occupada de uma orde
nança geral, mas tempo levará, e o mal insta por 
prompto remedio. Dir-se-ha, que temos falta de tropa 
de 1• linha, e que é necessario a da 2• para fazer 
o servico ; convenho mais sejão chamados, sirvão nos 
mezes, ·em que menos falta fazem ás plantações. 

Nem se diga que se lhes paga soldo, o qual ape
nas chega para se sustentai-em ; e quando voltão a chão 
destruídas suas lavouras. Eu clamarei sempre, que 
se deixe o tempo necessario a estes homens para, plan
tarem, e colherem seus fructos, embora sejão elles 
chamados, quando a salvação da patria o exigir. 
1\fando pois Sr. presidente, á mesa um projecto de 
lei, para o qual peço urgencia, porque o julgo ur-
gentíssimo. · 

Enviou e foi na mesa este 

<C PROlECl"O DE LEI 

<< A assernbléa geral legislativa do Brazil, decla- « A assembléa geral legislativa decreta: 
rando o decreto de 16 de Abril de 1821 ordena: << Art 1. o Os soldados milicianos lavradores, ficào 

«Art. uníco. Oslavradoresdaprovinciadel\Iinas- desde hoje alliviados de todo_ e qu~querserviço nos 
Geraes, são isentos de pagar dizimo dos generos que mezes seguintes: 1\larço, Ahnl, :Mruo, Setembro, Ou
consomem, e só obrigados pelo que exportarem, ou .tubro e Novembro, e a menos que a urgentíssima 
fóra, oudentro da província, regulando-se assim salvação do imperio não obrigue o contrario. 
mesmo em suas avenças emquanto ali se não poder <c 2.o Ficão igualm~nte dispensados aquelles sol
verificar o novo systema. Camara dos deputados, 24 dados; que no tempo do fabrico do assucar, e aguar
de Maio de 1824.-Antonio da Rocha Franco.- dente estiverem empregados nos engenhos em taes 
Ficou para segunda leitura. servicos, emquanto estes durarem. Paço da cainara 

0 Sa, BÀPTISTA PEREIRA:-Sr. presidente. Ainda dos deputados, 24 de M~o de 1826.-0 deputado, 
outra vez me levanto, para fallar a prol da lavoura, Baptista Pereira. 
a prol desta classe de homens tão uteis. Elles en- Foi apoiada a urgencia, e pelo Sr. presidente 
contraráõ sempre em mim o seu defensor, o seu posta á discussão. . 
apologista.Ningu~mig~?r.a,Sr.presidente,~';l~todos O Sa. BAPTISU PEREIRA:- Creio que nada se 
os lavradores sao nulictanos; que os milie1anos, poderá ·dizer contra es~ urgencia. Cuido que- não 
comem, e vestem á sua custa, e que quando se não ha quem negue as verdades que . tenho exposto; e 
apresentá o regularmente vestidos são prezos, e das é uma tyrannia obrigar ao serviço homens que não 
prisões não sahem sem se mostrarem promptos. Eu recebem estipendio algum. :, . · 
mesmo tenho S.DCcorrido a muitos desses miseraveis. 0 SR. CuNHA MATTOS: 4 Estou persuadido, 

Como é possível Sr. presidente, que um homem Sr, presidente, que é urgeà,tissimo este projecto. 
que trabalha no serviço .t;niliciano, o qual lhe rouba Os soldados milicianos estão fa.zendo o serviço como 
todo o tempo necessario para a sua lavoura, possa 0 faz a primeira linha. · _ · 
sustentar-se, e vestir-se? A lavoura ex:ige cuidados Na província de Mato-Grosso marchao para as 

'"assíduos e forçosos em certos tempos.; sem elles tudo fronteiras, e na de Goyaz, não é tanto, mas :tem 
se perde; e o pobre lavrador miliciano nesses tempos havido muitas marchas. 
arrancado á sua cultura fica desgraçado, e por ven- Eu quando fui alli govern>ador das armas não 
tura muito persuadido de que não deve mais traba- consentia que · elles estivessem fóra de suas ca_sas 

'lhar a terra, pois que não p6de colher seus !ructos; mais de oito dias, . e apezar d~sso er!l grande o m-
vindo por este modo a atrazar-se a lavo~a. sem a commodo que soffz"Ião; porque o mao tempo e ou
qual não valem boas constituições, nem boas leis; tras causas invencíveis faziã{o impossível que P\l

-porque os homens não tendo que comer, desprezaráõ dessem ser rendidos., .. e ás }!.ezes tinhão. vin. d.o de 
tudo, só afim de se· manterem. 20, 30 e 40 Ieguas para o sert'iço. · ' 

Mas Sr. presidente, se este soldado lavrador, sof-. Verdade é que o . governo\ tem dado providen-
fresse estes vexames pelo serviço da nação, pacien- cias para que os milicianos v~nção so!dos ·e·ef.!i~· 
cia; porém a maior parte é de ca~ri~ho, mesmo _eu _ ~~~~~----impo--~ta_,_ .. -se-e ·tã.<> ·atçttado; tão Tepe\t o o 
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chamamento, que de nada vale o so)do e aetape? 
São chamados ás vezes de 60 leguas de distancia 
para revistas, e fazem estas. marchas a pé, sem ca
valgadt,tras, e sem canôas para passarem os rios. 
Não se póde duvidar que estes soldados soffrem 
grandes 1ncommodos, que é preciso minorar seus 
males. -.. 

Voto, portanto, que este projecto é urgentís-
simo. · 

Propôz o Sr. presidente á votação a urgencia, 
foi vencida, e feita segunda leitura, foi o projecto 
remettido á commissão de guerra. 

O Sa. CuNHA BARBOZA: - Como já vierão a esta 
camara os esclarecimentos ácerca dos direitos que 
pagão nas alfandegas os generos estrangeiros, offe
reço este projecto de lei, e peco urgencia. 

Leu e enviou á mesa este • 

« PROSECTO DE LEI 

ções, e não regular os direitos dos diversos gene
ros importados. 

O Sa. DIAS: -Parece-me não haver inconve
niente que este projecto vá, como têm ido outros 
á comp~tente commissão, e para isso approvarei ~ 
urgencta. ~ 

E' justo que se faça uma lei para todas as nacões. 
O SR. LE~o: - O projecto do honrado me~bro 

deTe passar com urgencia, e me parece muito ra
zoavel, pois que elle não quer senão ajustar esta 
desigualdade odiosa de pagarem umas nacões 24: 
e outras 15 oro: ·. . •. 

Foi vencida a urgencia, feit-a segunda Ici.tura e 
enviado -o projecto á r,ommissão de fazenda, com 
audiencia do autor. -

O SR. CRuz FERREIRA: - Torno a apresentar 
nesta camara um novo requerimento de Candída 
Joaquina, de quejá se fez menção, e agora vem com 
o parecer da commissão de justiça civil e cri mimai. 

<< A assembléa· geral legislativa decreta: E' este o parecer. (Léu.) 
cc Art. 1.0 Todos os genP.ros introduzidos no « A commissão de legislação, e justiça civil, cri-

. Brazil, on sejão de industria, producção, ou manu- minai. examinando o requerimento de Candida Joa
factura. da nação introductora, ou só por esta nave- quina de Jesus, achou de novo uma certidão, para 
gados e importados, pagaráõ de ora em diante provar a minoridade da supplicante, e mais a razão 
24: o/o. • de que o seu deliclo não era daquelles, que devem 

cc Art. 2.o Ficão exceptuados os generos intro- entrar em visita. Quando á ·minoridade, e falta de· 
duzidos por subditos de nações entre as quaes e o curador, serve nas visitas de curador dos presos, 
Imperio ao Brazil existão, á data desta, ou existi- dos menores, o mordomo da misericordia, nem. 
rem no futuro, tratados especiaes do commercio, se admitte outro curador, por serem juizos sliiD
mutuamente ractificados, sendo todavia os generos marios, de plano, aonde só se trata da ct!fteza 
introduzidos da industria, producção, ou manu- do delicto. Em quantp a que o delicto da suppli
factura das nações assim favorecidas. cante•nâo devêra entrar em visita a supplicante 

« Art. 3. o A nação portugueza nunca servirâ não declara qual é o seu delicto, e demais pela lei, 
de termo de comparação para o regulamento de fa- sentenceão-se em \isita todos os delictos, que não 
vor em futuros tratados com qualquer outra na- tem parte accusadora, e que· não se estendem até 
ção.· á morte natural as suas penas, e a supplicante, que 

11 Paco da camara dos deputados, 24: de Maio de foi contlemnada em visita, dev_êra de estar nesre 
1826.~Januario da Cunha Barboza. » caso. Porémemres11Itado, é de parecera commissão, 

Sendo apoiada a urgencia, foi posta á discussão. q~e _se reme~ta ? requerimento da supplicante ao 
O 

mimstro da ]Ust1ça, para fazer observar a lei, que 
Sn. SouzA FRANÇA : - Opponho-me á urgen- é respectiva á queixa da supplicante. · Paco da ca-

cia, Sr. presidente, porque me não posso ;lCommo- mara dos· deputados, 24 de Maio de 1826.-Josê 
dar com o principio em que se firma este projecto, da Cru:: Ferreira.-Antonio Au.gusto da. Sil,·a. 
de ;;e não admittir distincção entre os. generos que -Antonio da Silva Telles. » 
se 1mportarem nas nossas alfandegas. 

Esta materia deve ser objecto de um regimento o SR. XAVIER FERREIRA:-Parece-me que esta 
geral, no qual se faça distincção dos generos, e illnstre commissão, não vio bem o re_g_uerimento 
conforme a natureza destes, se imponhão differen- da supplicante. Eu vi uma certidão do escrivão, 
tes direitos. tela qual se prova, que ella estava dentro dos 

Prouvera a Deos que se tivesse já estabelecido O dias. 
esta regra nas tabellas por que se têm regulado os O ·sa. CRuz FERREIRA :-Está tambem o despacho 
direitos de entrada! do juiz, que diz tivera a supplicante os lO dias, e 

Porque razão se hão de pagar 24 0 / 0 por uma não dera providencias ao aggravo. A lei apenas 
berlinda que em Inglaterra custou 1:200$, ao concede 24 horas, e se dentro dellas não pedem 
mesmo tempo que se pagão 24, 30 e 50 o/o por li- vista, executa-se a sentença. 
Tros e outros artigos de igual necessidade? Quem O SR. TEIXEIRA DE Gouv.ÊA:-Eu na outrasessão,-
póde pagar tres mil cruzados por uma carruagem, etn que se tratou do primeiro reqilerimento desta 
pó~e tambem pagar 400$ ou 5008 para o Estado. supplicante, fundei meu voto no dito do illustre 
Declaro-me, portanto, contra a urgencia. Esta ma- deputado, quando affinnava haver assento, que 
t~ria tem_ occasiáo propria para tratar-se. apenas concedia 24: horas; porém não sei se o ha; e 
: O Sa. CUNHA BAR.BOZA: - Quando eu requeri a o certo é que o não tenho achado. No que não tenho 

utgencia. foi só porque se achão as nações estran- duvida é, que a lei da reformação de justiça admitte 
geiras pagando desigualmente os. direitos de eu- perdír-se vista para embargos dentro dos lO dias; e· 
tr.ada,. vindo a perder-se 9 o/0 de algumas que pa- por isso. sou de voto que. ·a uobré commissão ex~-;. 
g~~ 15, dev~ndo pagar como as O\ltras 24:. mine melhor a legislação a esta respeito . 

. Não me opponho ao que diz. o illustre deputado O SR. Cauz.FER"REIRA.:-E' certo, e com muitos 
ác:erca do modo de pagar; · mas o men fito é re- exemplos o provarei; que não ha mais que 24 hora&~: 
~diar o prejuizo que- resulta á renda publica da para estes einbargos, Tenho ·visto condemnar1me .. · 
desigualdade de direitos qu~ pagão as diversas D!:: ...n9res.a degredo,J~t'!êxect~em.;.se ·as :sentenças;·porJ: 

---~ . 33 
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se não haver pedido vista dentro :das 24: horas. 
(0 Sr. deputadfJ tendo continuado a faltar com 
•muita velocidade, fl<io pôde o tachigrapho acom
panha-lo). 

O Sn. Lixo CouTINHO:- Quando- aqui pela pri
meira '-ez se faltou ácerca desta supplicante, dís
serão, que se não lembravão da lei, que marcava 
estes delictos. Eu, Sr. presidente, quando se falia 
em leis encolho os hombros, e agora nesta segunda 
discussão ou,•i affirmar, que se ha de pedir Yista 
para embargos dentrode24horas. Parece-me corru
ptella, que se faça prh·ar da liberdade a um cidadão, 
por se não aehar especificado em cada uma lei, que 
os embargos se offereção dentro dos 10 dias. Um 
honrado membro disse, que o corpo legislatiYo não 
se pôde intrometter em negocios desta natureza: 
então eu peço, que se risque da constituição o art.igo 
que diz-Todo o cidadão . tem direito etc.-Se ha
vemos de indeferir todos os requerimentos, que aqui 
vierem, o melhor é que se declare-ninguem p6de 
requerer iÍ camara dos deputados.-Eu quero saber, 
se o cidadão hrazileiro tem direito, de nos requerer. 
Se não tem direito, para que ha,·emos d«;l aceitar 
seus requerimentos ·: Para lhes pormos indeferido 1 
Não. O illustre deputado fallou da constituição in
gleza. Eu não fallo de constituições alheias, fallo da 
nossa.· Nós não temos direito de julgar, mas temos 
direito de receber requerimentos de cidadãos, e dar 
deferimento a quantos vierem a esta camara ; e se 
assim não é, risque-se o citado artigo da consti
tuição. 

O SR. Ci\UZ :-Peço a palavra, Sr. presidenle. 
O SR. PREsiDEXTE :-O honrado membro não póde 

fallar mais, porque já fallou _tres vezes. . 
O Sn. L:Eoo :-A Yisita de cadeia acabou nesse 

dia muito tarde, o dia seguinte foi feriado, por ser o 
das exequias de Sua 'lagestade Fidelíssima; logo 
a supplicante não podia nas 24: horas Yir com embargos. 
Nesse dia ·nenhum ministro despachou .... (Não se 
owvio o resto). 

O SR. SouzA FRANÇA:- Eu levanto-me só para 
estabelecer o ponto da questão. O parecer da com
missão diz, que se remetta este requerimento ao mi
nistro da justiça. Convém, ou não convém remettel-o '1 
T~' esta a questão, e eu voto pela negativa. Estasuppli
CII.nte já se devia ter dirigido ao ministro da justiça 
para fazer obsen·ar a lei. Diz a constituição que todo 
o cidadão poderá apresentar queixas, ou petições ao 
poder legislativo; isto é, á assemhléa geral, e não 
sómente á camara dos deputados. Quando devessemos 
remetter ao governo este requerimento, devíamos ir 
de accordo com a càinara dos senadores . . Voto pois 
oontra o parecer da commissão, para que se não re
metta este requerimento ao ministro dajustiça. 

O Sn. PEDREIRA :-Este parecer déve ficar adiado. 
O Sa. LINo CoUTINHO:- O parecer não está em 

termos de ser adiado, é preciso decidir este requeri
mento, ou para bem, ou para mal; é necessario acudir 
a esta infeliz e desgraçada mullrer. 
- O SR. FRA~ÇA:-Todos os dias se quer aqui fazer 
requerimento especial para qualquer caso. O illustre 
deputado, que pedio o adiamento, não fez mais dó 
que exigir a observancia do regimento. 

·O Sa. PAuLA E Souu:-0 costume de ficarem 
a.diados os parecer~s de co.m~sões foi resolução 
tomada na assemblea constltumte, sem todavia ser 
medida geral, a qual não póde ínbibir esta camara 

de resolver o contrario; pois não é artigo de regi
mento. 

O Sn. V.\scoxcELLOS :~outro diafallou-secontra 
o parecer desta mesma commissão, ácerca desta 
mesma supplicante, dizendo o Sr. Ledo, que fosse 
remetlido o seu requerimento ao governo, & eom
tudo não ficou adiado o parecer, por isso, e para não 
sermos inconsequentes, dm·emos hoje seguir a mesma 
pratica. 

O Sa. Sor;zA FRÁ:scA :-Apezar de tudo fica em pé 
a minha proposição. • 

O Sa. Cu:-m_\. }1.\.TTOS :-Eu lamento muito a des
graça desta infeliz, não pela fraqueza do seu sexo, 
porque tambem lamento a desgraça de milhares de 
homens, que são victimas da oppressào. Em uma 
das sessões passadas, quando apresentei uma indi
cação, disse-se aqui, que nada se podia dizer ao go
,·erno; mas eu, que então fui de opinião contraria, 
ainda hoje na mesma continuo ; e voto em conse
quencia, que este negocio é urgente, e que não se 
tendo tah·ez feito a esta supplicante a justica, que 
merece, de\·e remetter-se o seu requerimento âo mi
nistro da justiça. 

O Sn. PnESIDE:'ITE propoz <Í. votação o adiamento, 
e decidio-se que não. • 

Continu';'u a discussão sobre o parecer. 

O Sn. Y.\scoxcELLos :-Conformo-me com o pa
recer da commissão, pois o acho conforme a direito. 
A supplicanle não Yeio com embargos no termo 
legal, e nem se.diga, que este termo é firmado por 
corruptella ; pois segundo se tem di to, h a lei t{ue o 
marca; mas para que procedamos com toda a madu
reza, remetta-se ao go,·erno o requerimento da suppli
cante, e elle procedcr<i como for de justiça. _ 

O Sa. TElXElR.\ DE Goul'ÊA. : - Levanto-ine só 
para dizer, que não ha lei, que mat·que expressa e 
claramente as 24 horas rara os embargos, e por 
isso entrào na regra gera dos lO dias. 

O Sa. V.\sco:scELLos: -Os 10 dias são marcados 
para as causas ordinarias, que muito differem des
ses processos quasi verbaes de visitas, em os quaes 
é antiquissima a pratica de se conceder para em
bargos só 24 horas. Não digo que isto seja de jus
.tiça, mas tambem não conYenho1 que se chame 
corruptella. Se tratassemos de legtslar sobre este 
objecto, outro seria o meu parecer. : ~ 

O SR. TEIXEIRA DE Gouvh: - Desejava muito, 
que o illustre membro me quizessedizer, onde achou· 
essa differença entre causas summarias e ordina
rias, para o effeito dos 10 di!ls para embargos, não 
proceder em umas e em outras. ~ 

O SR. SILVA TELLES:- A fórma de processar 
nos casos crimes é muitas vezes identica á dos casos 
cíveis ; mas nos processos desta natureza é a mar
cha seguida mesmo pela casa da supplicação que os 
réos sentenciados s6 tenhão 24 horas para vir com 
seus embargos, e por isso em rigor de direito, ne
nhuma injuria ou violencia foi feita á supplicante; 
mas como todos os cidadãos tem o direito de repre
sentar a esta camara, e a supplicante, que repre
sentou, é mizeravel não só pelo t.'!U sexo, mas por 
ser presa e condemnada, pareceu por isso á com
missão, que se remettesse o requenmento della ao 
ministro da justica para vêr se nest~ caso ~speeial 
e urgente se pódé fazer á supplicante por humani
dade algum favor, que a torne menos desgra~da. 

O Sa. LINo CoUTINHo:-Seé.assim,como sediz, 
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dos processos summarios de visita de cadªa, que 
temos nós de mandàr ao ministro da justiça t J'or 
humanidade não, Sr. presidente t Nós estamos aqui 
para fazer leis, e velar na execução dellas e por isso 
acho desnecessario, que se mande ao minisLro este 
requerimento. 

O SR. MAu.:-Pelo que acaba de dizer o illustre 
membro da commissão, julga-se que não ha vio
lencia de lc!, pois é essa a pratica, mas eu vejo que 
as nossas ordenacões não fazem differenca de casos 
érimes a casos ci"veis a respeito dos 10· dias para 
embargos de uns e outros. 

A lei da reformacão das justiças determina, que 
os réos julgados eni visita de cadêa tenhão uns sós 
embargos e estes postos dentro de 24: horas. Esta 
determinação da lei veio estabelecer um processo 
especial e determinado com differença dos outros, 
não se devendo dizer, que se póde pedir vista dentro 
dos 10 dias; mas que se devem formalizar os em
bargos nas 21 horas. Esta opinião é corroborada 
com a pratica immemorial. 

Xão duvido que seja máo, que seja duro, e se o 
é, estamos em tempo de o remediar; mas não se 
diga, que é corruptella, como já se tem dito nesta 
camara. 

O Sa. VASco~CELLOS:- Sr. presidente, mando 
esta emenda á mesa e cuido que com ella se reme
dêa tudo. 

Leu, e enviou á mesa esta 

u ElllEND.-\ 

<< Que se remetta ao governo o requerimento da 
supplicante, declarando-se-lhe, que como não está 
ainda marcada a marcha de conhecer das peti~ões e 
queixas, não póde esta camara dar as provi
dencias. » 

(Contin-uando.) Por este meio chega aos ouvidos 
do governo a queixa desta infeliz e elle dará as 
providencias, que julgar justas. 

O Sa. BAPTrsn PEREIRA: -Este negocio pare
ce-me muito simples. A lei é geral nas causas cri
mes, como nas civeis, pois determina o prazo de lO 
dias para embargos; mas como os advogados le,'a
Yão e consumiào longo tempo em formar estes em
bargos, por isso é que a lei determinou, que elles 
fossem obrigados a apresenta-los dentro das 24 
horas ás sentenças em -..isitas. 

A marcha é esta, Sr. presidente i ôada a sentença 
tem a parte 10 dias para a embargar, mas depois 
de pedida a vista e continuados os autos com ella, 
só tem 24 horas para os formalizar. A lei não teve 
em vista senão obviar a demora dos advogados. 
l\ias como tem havido um longo costume de se con
ceder vista para estes embargos dentro de 24 horas, 
não affir.marei, que houve crime no juiz, em lh'a 
não conceder no dito prazo; apezar de que é insub
sistente semelhante costume á face da lei de ·· 18 de 
Agosto de-1'769. Portanto v-oto contra o parecer da 
commissão,_ e a favor da emenda. 

· O SI\. PEDII.'EtR_\: - Sr. presidente, levanto-me 
para mostrar, que não ha infracção de lei àlguma 
e que é injusta a queixa da supplicante contra o 
juiz, por llie não admittir embargos de restituição, 
sendo ella menor, por quanto sendo ella senten
ciada em visita de cadêa, destas decisões ·não com
pete outro recurso senão o de embargos, e pelo 
alvará de 31 de 1\{arço de 1'742; § 9•, não tem 
lugat: segundos embargos, ainda que o réo goze de 

restituição; mas .quando a ré ou _quem a defende 
entendesse o contrario por ignorancia da lei,-tinh~ 
o recur~o competente para a mesa de aggravos e 
nunca ~nterrompendo a execução de uma sentença 
(pretendos os marcados pela lei) queixando-se a esta 
camara, que me parece não dever entrar no conhe
cimento desta questão no estado em que ella está 
sem se ingerir nas attribuições do poder judiciari~ 
c tornar-se tribunal de appeUações e aggravos. 

Quanto porém, á outra queixa de ter o juiz man
dada intimar-lhe-l qu~ cumpra. sua sentença, antes 
de passados os 10 dtas, que diZ lhe erão permitti
dos para embargar, devo dizer, que supposto eu 
n_ão tenho certeza de alguma l~i, que marque espe
ctficadamente este caso, todavta pela pratica cons
tante que tenho visto e obsen•ado, não se permitte 
aos réos sentenciados em visita de cad•1a mais que 
o t.ermo de 2! horas para embargar os assentos 
della. Talvez que désse occasião a esta pratica o 
ah'ará de 5 de 1f~rço de 1790, que marcou uma 
nova fórma de processo summarissimo afim de des
eppachar as cadêas entupidas de presos, retidos · 
pelas delongas de processos ~ de outras causas que 
o mesmo alvará acautellou. 

Em virtude desta lei, formando-se o processo ao 
réo, ex-olllcio ou a requerimento da parte, sendo 
perguntado, acariado e com assistencia de curador 
s~ é m_enor, é julgado perante 6 juizes~ sob a pre:. 
s1denc1a do regedor da casa da suppllcacão, onde -
ouve a sua sentença, depois de ter ditÓ em sua 
defeza tudo quanto quer ; da qual sentem·a não se 
recorre, senão em 24: horas e cuido, que pÔr lhe não 
ser preciso mais tempo, não ignorando elle a sua 
culpa, as pessoas que o criminão e seu destino · 
finalmente seja qual fôr o moti\'o dessa ínveteradà 
praxe, sendo ella seguida por todas as rela!!ões co
nhecidas e conforme at.testa Pereira e Soüza. nas
primeiras linhas do processo criminal, quando diz 
muito positi\'amente, que dos assentos de visita não 
compete outro recurso, senão o de embargos no 
tempo prescripto da lei de 6 de Dezembro de 1612 
§ 17, que é o de 24 horas; não se df;)Ye fazer carga 
ao juiz. que se:;uio tão radicada praxe. ·Em cujos _ 
termos, não havendo violação de lei, me parecé rnw' 
ajustado á razão o parec'er da commissão e por isso 
voto por elle-

0 Sa." SouzA FnANCA: ...!... Sr. presidente, eu ainda 
sustentarei a minha opinião e ' 'otarei co.ntra o pa
recer da commissão, porque os nossos trabalhos são 
marcados pela co_nstituição ; ella diz que velemos 
na sua observancta, mas como quer a camara velar 
na f?Uarda da constituicão, dirigindo ao ministro da 
justtça um requerimento de parte ? E que 11a de 
fazer f! mii;tistro da justi~a? Nada, Sr. presidente, 
e por 1sso e que eu me opponho ao parecer da com
missão. 

Nós somos procuradores de toda a nação e não 
procuradores de partes. Demais o que eu digo é, 
que o direito de petição, refere-se á assembléa geral. 
e não á camara dos deputados só. Indefira-se aG 
requerimento da supplicante e ella que se dirija ao 
ministro da justicza para dar as providencias que 
requer. - · 

O Sa. VAscoNCELLOS : - A minha. emenda {<)i 
feita para responder ao Sr. França, quando disse,
que só a assembléa geral póde conhecer das queixa& 
dos cidadãos. ' - . - _ .. 

Pergunto eu; se a camara dos deputados, pócfe
accusar os ministros_ e conselheiros de estado, como 
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nªo póde a camara dos deputados prote_ger a queixa 
de um cidadão que se vale della 'l Remetta-se o re
querimento ao governo, declarando-se-lhe que, como 
não está ainda marcada a marcha de conhecer das 
petições .e · queixas, não · póde esta camara dar as 
providencias. , 

O SR. VERGVEII\o:-Eunão vou fóra do· parecer 
da commissão, isto é um abuso muito antigo, que 
não deve continuar, ·é verdade, mas nem por isso se 
accuse ao magistrado por ter seguido a marcha de 
seus antecessores. . 
. Exijão-se iUustrações do governo, pois quando 

ellas não sirvão para o presente caso, servir-nos-hão 
para fazer uma lei geral. 

Torno a dizer, peção-se illustrações ao governo, 
enviando-se este requerimento ao ministro da jus
tiça, o qual ~dirá ao magistt·ado respectivo as De
cessarias informações, que muito nos poderáõ servir. 
· Não devemos, Sr. presidente, sahir da marcha 

estabelecida; pois todo o cidadão tem o direito de 
petição e usa delle legalmente requerendo a uma 
das camaras e não á assembléa geral, que nem 
sempre está reunida; pois se fosse preciso requerer 
á assembléa geral ou ás duas camaras reunidas, 

• seria quasi illusorio o direito de petição. 
. A esta camara compete dgterminar, que se exijão 
'esclarecimentos, sem que .seja preciso, que passe 
ele uma á outra camara esta resolução. 

Eu sou pois, de parecer, que se remetta este re
querimento ao ~inistro da justiça, que elle mande 
informar ao magistrado competente e nós com essas 
informacões teremos materia para formar uma lei 
sobre este objecto. Mando portanto a seguinte 
emenda ; - Pro~onho, que este requerimento se 
rametta él.o governo, para fazer informar o juiz com
petente, com os esclarecimentos necessarios, até 
para se poderem tomar as medidas legislativas, que 
convierem.-Foi apoiada. 

O Sa. DIAs : -Eu estou persuadido, que as leis 
forão feitas para os homens e não os homens para 
as leis. Esta camara tem o direito de om•ir os des
-graçados. Todos os prezos tem direito de clamar 
contra um abuso tão antigo, e que nós devemos 
destruir para o bem publico, pois esta lei é muito 
barbara. · 

propôz o Sr. presidente á votação: 1°, o parecer 
da coromissão, e não passou ; 2°, . a emenda do 
Sr. Vasconcellos, tambem não passou; 3°, a emenda· 
do Sr. Vergueiro, e foi approvada. 

O SR. VAsco:s-c:ELLos: -Consta-me, que já estão 
formados uns estatutos para o curso jurídico, por 
isso faço esta 

« INDICAÇÃO 

« Proponho, que se pecão ao governo os estatu
tos do curso juridico, qÚe se formarão em virtude 
do decreto de 9 de Janeiro de 1825.-Vasconcellos.» 
-Ficou para segunda leitura. 

O Sn. TEIXEIRA DE GouriA leu o seguinte pa
recer da commissão de poderes : 

<< A commissão de poderes, confrontando o di
ploma do Sr. Antonio Joaquim de Moura, depu
tado pela província do Ceará, com a acta das eleições 
daquella pro,incia, o achou conforme á dita acta 
e esta á lei, e pôi isso é de parecer, que o.Sr. de
putado póde tomar assento nesta camara. 

<< Paço da camara dos deputados, 24 de Maio de 
1826.-(Assignados os Srs. da commissão.) »- Foi 
approvado. · 

o Sn. PRESIDENTE ponderou, que seria conve
niente interromper-se a sessão por um pouco, para 
t.rabalharem as commissões, 'isto não haver nego
cio urgente em discussão. 

Foi por votação decidido, que sim, declarando-~e 
interrompida a sessão por 3}4 de hora; passados os 
quaes continuou a sessão. 

E tendo pedido a palavra, orou pelo modo se
guinte 

O Sr. Dus:-Um povo constitucional, como é 
o brazileiro, tendo um governo representativo, ainda 
se vê sujeito a um tribunal OPJlOSto á constituicão 
como é a intendencia da polic1a. Necessario é que 
se marquem a este horroroso tribunal, a este. tri
bunal medonho, os limites que deve ter, pois hoje 
é grandemente amplo, e arbitraria, sem responsa
bilidade, {\ispondo de grossas quantias, etc. , ou que 
de uma vez"se extinga o que muito melhor me pa
rece, e por isso offereço a seguinte 

<< INIIIC~ÇÃO E11 tenho observado, Sr. presidente, q11e ha letra
dos que demorão as causas com chicana dez e mais 
annos, e assim já aconteceu commigo. Portanto « Sendo ·necessario marcar as raias da jurisdic
devemos acudir a esta desvalida, posto que ignoro ção do intendente geral da policia, poder formida-
0 ' seu crime. Dizer-se, que não somos procurado- v~l1 or~ 1

sem l~mites1 e d~~ais tendo ã sua dispo-
res do povo não admitto. s1çao v_o untana, um ~o~~e abun~ante1 peço co~ 
, ' . . urgencta, que a comroiSsao de legtslaçao e consti-

. Eu sou pro,curado~ de. todos Os mfehze~ e {!ara 
1 
tuição, forme um projecto de lei, que sirva de re

lSso é 9ue vun aqui. Risq,uemos esta le1 ant1g~, gimento a este magistrado, para que seja eUe tambem 
esta le1 barbara, que só ~a 24- hor~s. aos desvali- responsavel pelas aberrações, que fizer fóra dos 
dos para tentarem os me1os de ~vtar sua des- seus limites ; procurando chegar-se o mais que fôr 
graça. . . possivel ao systema constitucional; ficando .·livre ás . 

Eu ten~o 11;1wtas vezes soc~omdo os.prezos com commissões propôr a abolicão de semelhante. ma-
o meu din~e1ro, tenho acudido a_ mmt?s desgra- gistratura, se assim se julgár conveniente . .-Dias •. » 
çados; por Isso sou de voto, qu_e nao deiXe~os de '-Ficou para segunda leitura. 
dar um passo a favor des~ mizerav~l ; pois q_ue O SR. LEDO leu o seguinte parecer -da commis-
}).Oderemos . estar algum dia nas crrcumstanctas são de fazenda : · . 
. della. (Apo,adoJ 

Emfun, Sr. presidente, a humanidade parece que 
· ~m desapparecido no seculo presente. Eu diria, e 

é o meu parecer, que se remetta á camara dos se
nadores este requerimento, para que elles vejào o 
~e temos feito a favor desta mize.ravel. 
·,;Julgando-se a materia sufilcientemente discutida, 

« P..Ú.ECEI\ 

.. « A commissão de ··fazenda, examinando o projee\o . 
de lei sobre a livre introducção de todos os ·livros, : 
é de parecer, que o projecto merece ser mandado, 
ã imprensa, para depois ser discutido~ 
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« Camara dos deputados, 24 de Maio de 1826.

Joaq·uim Gonçalves Ledo.-Josj de Rezende Costa. 
-Nico láo Ber·rera. » 

O SR. ARAUJO BASTO: -Sr. presidente, eu julgo 
inutil a impressão desse papel. Ha uma lei que 
isenta os livros ; contra a lei, pagão direitos , o 
ministro é responsavel, por mandar que paguem ; 
portanto acho superfluo que se imprima esse pro-

. jecto. 
O SR. LINO CouTINHO: - Sr. presidente, eu sou 

do mesmo parecer. A lei manda, que nã,o se pa
guem direitos pelos livros, e em nenhuma outra 
provincia elles pagão. Como é que se h a de fazer 
uma lei a este respeito, se já existe outra? Deve

·mos mandar executar.a lei, porque ordenou-se por 
uma portaria que os livros pagassem, e portarias 
não derogão leis . 

O SR. SouzA FRANÇA : -Cuido, que ·os livros 
pagão direitos, não por uma portaria, mas por um 
decreto . 

O SR. LEno :-A commissão não disse mais se
não que o projecto está na razão de ser impresso 
e nisso cumprio o que se lhe determinou. 

O SR. ~ouzA ~RANÇA:-:-- Co~ o ainda se não votou, 
se o proJecto e ou nao objecto de deliberacão, 
parece-me que a camara está nas circumstancias 
de ·pedir il\ustrações ao governo, para á vista dellas 
deliberarmos se é ou não objecto de discussão. 

O mesmo Sr. França offereceu áo parecer a se
guinte 

<< EAffiNDA 

« Que se adie a votação da camara até o go 
verno mandar esclarecimentos·, sobre as razões, 
porque não pagavão anteriormente direitos de en
trada os livros, e ora pagão .-P1·anca. » 

Esta emenda foi apoiada, e ven"cida sem dis
cussão. 

O SR. PRESIDENTE designou para ordem do dia 26: 
1°, leitura de pareceres das commissões e indica
ções ; 2°, segund!'IS leituras de projectos e indi
cacões. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e um quarto. 
-Manoel José de Souza França, secretario. 

SesSão em ~6 de Maio de t 8~6 

PRESIDENciA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

Chegada a hora determinada, o Sr. secretario 
Souza França, procedeu á chamada sendo presentes 
60 Srs. deputados, e faltando o Sr. Ledo com causa 
motivada, e. os Srs .. Clemente Pereira e Herrera 
sem ella. 

O Sn.- PRESIDENTE abria a sessão, e foi chamado 
o Sr. Prres Ferr~1ra, para, . como secretario sup
plente, substltmr o Sr. Ledo . O Sr. secretario 
Costa Aguiar principiou a ler a acta da antecedente 
e fi~ou adiada para a sessão seguinte por obser
vaçao, que sobre ella fez o Sr. Araujo Vianna. 

Não havenll.o expediente, passou-se á ordem dJj 
di·a; e immediatamente obtendo a palavra disse 

O, Sn. CuNHA MATTos: -Ha dias apresentei dous 
proJ ectos sobre negocws,que me parecião urgentes, 

porém sei agora por pessoa fidedigna que já o go
vern? hav1a tomado· med1das sobre estes negocias; 
por 1sso deseJO retirar os projectos, pois ~estou per
suadido que as medidas do governo serão suffi
C!entes. 

O SR. DIAS :- Como o · illustre deputado fa li ou 
fóra da ordem, que marcou o primeiro lugar para os 
pareceres, sou a dizer que tambem desejo ser infor
mado, se os projectos estão nas circumstancias de 
ser retirados . ... 
. O Sn. SouZA FRANÇA:- Estão nas cirr.umsta n

CJas; porque só passa rão pela primeira leitura. 
Retirou-os o seu i !lustre autor. (São os projectos 

sobre as casas rehgwsas : e sobre a formacão e pre-
sidencia da igreja brasileira, etc.) • 

O SR. 'SouzA FRA~ÇA: -Como não ha pareceres 
de commtssões, esta na mesa o parecer adiado 
sobre os officiaes de secretaria desta camara. (Leu 
O pa1'CCeT.) 

O Sn.. DIAs: -Não me posso op pôr ao parecer: 
r~sta saber ;;e estamos bem ou mal servidos, o que 
so a ·expenencm nos voderá mostrar; portanto 
antes de termos esta experiencia -não se deve de
cretar senão provisoriumente. 

O SR. SouzA FRANCA :-Não ha outro recurso 
se não pagar-se-lhes:· por ora nilo se ·sabe se este~ 
offi ciaes estão legalmente nomeados : a camara ne
cessita do seu servico : e qualquer que seja a no:. 
meação, porque elles vierão a estes lugares, devem 
ser recompens~dos do seu trabalho. Deus sabe, se a: 
camara querera taes empregados, ou se erearit ou
tros ; mas em todo o caso é n ecesS'ario abonar-se
lhes p_elas desp~zas· da camara 50S por mez : isto é 
mm s;mples, nao se dão~ nem se confirmão empre
gos: e por emquanto, ate que uma le1 regulamentar 
ma~que a fQrma de taes empregados. 

Não havendo mais quem fallasse sobre a materia 
em questão, o Sr. presidente a submetteu á YOtacão 
e foi approvado o parecer. • 

Passou~se á 2' parte da ordem do dia por não 
haver ma1s jlareceres. E o ~r. Souza França le u ·a 
segumte mdicação do Sr. Nabuco : 

« INDICAÇÃO 

<< Proponho que se mande erigir um pharol na 
ponta da Atalaia, costa do Pará. » 
~eu mais os tres proj ectos que se seguem: os dous 

pnmmros do !Ilustre autor da indicacão que jun
tamente com ella os havia mandado á· m~sa e o ter-
ceiro do Sr. Castro Vianna. ' 

« PROJECTO DE LEI 

« A assembléa geral legislativa do imperio do 
Brazil decreta : 

« Crear-se-ha um juiz de fóra do ci'l·il crime e 
orphãos para a villa de Bragança, e seu termo, na 
com~rca do Pará, com o ordenado, aposentadoria, 
propmas e emolumentos, que vence o juiz de fóra. 
da villa de Camutá na mesma província. Paco da 
camara dos deputados, em 26 de Maio de 1826. -
Jo sé .Thomaz Nabuco de Ar(/,ujo. » 

« PROJECTO DE LEI 

" A 'assembléa ·geral legislativa do imperio do 
Brazil decreta : 

« l. o Crear-se-ha na pr.ovincia do Pará, uma nova 

34 



Câmara dos Deputados - Impresso em 30/12/2014 16:48 - Página 2 de 10 

134 -- SESSÃO E~l 26 DE ~IAIO DE 1826 

comarca, que se denominará -comarca de Santarém 
-terá por dístricto todo o territorio do baixo Ama
zonas, rio Xingú e Tapajoz. 

« 2. o Será a dita 'illa de Santarém a cabeça da 
comarca, e suas comarcas as villas de Gurupá; Porto 
de Móz, Espozende, Almeirim, Alter do Chão, 
Veiros, Pombal, Arroyollo~ Pinhel, Boim, Souzel, 
Alemquer, Monte-Alegre, l.'rança, Faro, Obidos. e 
todas as mais que para o futuro se crearem no d1to 
districto com os lugares, ou aldeas delle, ficando 
desde logo desmembrada a mesma nova comarca 
do Par<i a que até agora pertencia. 

« 3. o O ouvidor e corregedor da nova comarca 
de Santarém, que houver de ser nomeado e os seus 
successores, exerceráõ este lugar, e os cargos que lhe 
são annexos-, na conformidade das ordenações, 
regimentos dos ou,·idores geraes e mais leis, e or

-dens que se achão estabelecidas, com a mesma ju
risdicão, ordenado, aposentadorias e propinas, que 
tem ô ouvidor da comarca do Pará. 

<< 4. o Crear-se-ha tambem os officios de escriYão 
P. meirinho da ouvidoria, e correição da dita nova co
marca e as pessoas que nestes dous oficios forem 
providas, os sen·iráõ na fórma das leis e regi
mentos, que lhe são respectivos. Paco da camara 
"dos deputados, em 26 de Maio de "1826.- José 
Thoma:; Nabuco de Araujo. 11 

« l'ROJF.TO DE LEI 

« A assembléa geral legislativa do imperío do 
Brazil decreta : 

« l. o Que da promulgacão desta lei em diante 
todos os empregados civis" do imperio do Brazil, 
que estiverem no pleno exercido dos· seus em
pregos, perceber<íõ de augmento nos ordenados que 
actualmente Yencem o seguinte : a saber 

« Os empregados, que th·erem ordenado até 400$ 
annuaes, perceb~ráõ de augmento mais metade, 
e os que tiverem de 4008 para cima, perceberáõ de 
augmento a aa parte mais. 

« 2.0 Que este augmento de ordenados, só se 
entenderá com os empregados, que forem necessarios 
para o prompto expediente das repartições, e nunca 
com aquelles, que sobrecarregào as reparticões. 

« 3 .0 Esta lei é extensiva a todos os empregados 
nas repartições da marinha e da guerra, excep
tuando-se os que pelas suas patentes perceberem 
gratificações ou vantagens, e os c_omprehendidos 
no artigo antecedente. 
- (( 4.0 E' igualmente extensiva esta lei a todos os 
e~pregados na casa imperial, que. vencem orde
nados pagos pela nação, á excepção daquelles com
prehendidos nos artigos antecedentes. 

« 5.° Ficão derogadas todas as leis em contrario. 
Paco da camara dos deputados, 26 de Maio de 1826. 
-b deputado, Castro Vianna.>> 

(Todos ficarão para a segunda leitura, como tam
bem a indicação.) 

O SR. .M.\IA otfereceu á mesa, e foi igualmente 
lido pelo Sr. Souza França, o seguinte . 

« ~ROlECTO DE LEI 

« A assembléa geral legislativa, decreta : 
« Art. 1.° Ficão abolidas todas as festas, que 

até ,agora se achavão a cargo das camaras das ci
dades e villas do imperio. 

.« Art. 2. o Exceptua.-se, unicãmente as festas de 

acção de • gracas, pela acclamacão do Imperador do 
Brazil no dia 12 de Outubro de "cada um anno.-

(( Art. 3.0 Para esta festa concorreráõ as camaras 
sómente com as despezas necessarias, para o pre
paro, e ornato das igrejas, e para o mais que se 
precisar de fóra : os parochos ou clerigos da ci~ 
dade ou villa desempenharáõ gratuitamente o que 
fõr relativo ao seu ministerio. · · 

« Art. 4.° Ficão abolidas todas as propinas, que 
a pretexto de festas percebem os presidentes, verea~ 
dores e mais officiaes das camaras do imperio. 

<< Art. 5. o Em quanto se não fizer o novo regu
lamento para as camaras, os presidentes, que forem 
juizes de fóra, os escrivães, alcaides e contínuos 
dellas, percebe.ráõ a titulo de ajuda de custo, e 
a quarteis a quantia correspondente á importancia 
das propinas, que até agora lhes tocavão. Paco da 
camara dos deputados, 26 de 1\laio - de 1826:- O 
deputado 1ll a.ia. >> 

Terminada a leitura pedio o illustre autor a ur
gencia. (Foi apoiada) . E levantando-se immediata
mente disse 

O Sn. MoNsENHOR PlzARRo : -Os ecclesiasticos, 
Sr. presidente, não são criados de ninguem para 
servirem de graca como ordena o projecto. Não ha 
lei que obrigue á trabalhar sem recompensa, cons. 
trangindo a vontade: isso não é assim ; cada um 
ten;t a sua obrigação: aquelles que quizerem volun
tanamcnte podem concorrm·, mas não obrigados ..• • 
(Foi chamado a ordem por fa.Uar fó-ra de tempo). 

O Sa. PRESIDENTE offereceu a urgencia á deli
beração da camara. E obtendo a palaYTa em pri
meiro lugar, disso 

O S1\. L1No CourJNIIO : - Por ora trata-se só
mente da urgencia. Emquanto a mim nada ha 
mais digno de urgencia : as camaras do imperio 
estão sobrecarregadas com festas, com etiquetas, 
com carolices por assim dizer. E' preciso acabar 
isto por uma vez. O dinheiro das camaras é para 
obras publicas, e não para festas e para luminarias. 
Não ha nada mais urgente, Sr. presidente. 
. O ~n. SouzA FJ\ANÇA : -Todos os projectos, que 

''lerem a esta camara, e que tratarem de coarctar 
extravios e superfluidades de dinheiro, deYem ser 
julgados urgentíssimos. Os affamados administra
dores de estado, principião sempre as suas admi
nistraçõ~s por exp~rga~lo de ~otinas abusivas, e 
consumtdoras do dmheno publico, de que não re
sulta nenhuma utilidade. Portanto não só este pro
jecto, mas todos em que se tratar de extinguir 
despezas ociosas, são mui urgentes. 

Como grande parte dos Srs. deputados pedis
sem -votos-; propoz o Sr. presidente a urgencia 
á approvação, e decidio-se affiimativamente. Então 
pedindo a palavra, disse · 

O Sn. VASCONCELLos : - Este projecto foi decla
rado urgentíssimo : portanto parece que 'Se podia 
mandar á impressão, sem haver mister de passar 
por nunhuma commissão. · 

O Sn. LtNo ComiNHO: -Sr. presidente, a ordem 
pede que proponha a V, Ex., se o projecto, é ma.: 
teria_ ~e deliberação. Se é, vai logo â impressão ; 
pois se determinou já aqui que todo o projecto, 
que fosse materia de deliberação, ia directamente á 
impressão, .e do contrario ia. i commissão para dar 
o seu parecer:. portanto uma vez que a camara de
dare que é obJecto de deliberação, vai logo para o 
préloe 
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O Sa. MArÃ :-(Não colhêrão 'lt,ada os tachigra

phos do discurso do illustre orador, se não que fôra 
em prol do projecto.) 

O SR. MARcos ANTONIO:-Tenho uma emenda que 
addicionar, para tambem se mandar com o projecto, 
e por isso julgo que primeiro deve ir á commissão. 
Peco a V. Ex. que proponha, se é objecto digno de 
attenção. Leu· a emenda, que é a seguinte: 

<< E)IENDA 

<; Prqponho, que em primeiro lugar, seja excep
tuada a l!espeza pela procissão de Corpo de Deus, que 
deve ser feita á custa das camaras. n-E a mandou 
ámeSà. I 

. O Sa. SouzA Fa.\NÇA: -Primeiro a camara julga 
se é objecto de deliberação; e antes da votação não 
se p6de fazer emendas. 

O Sa, CosTA AGuun.:- Segundo o regimento. 
por que ora se rege esta camara, logo que uma pro
posta qualquer, ou projecto é julgado objccto de de
liberação, é mandado imprimir para entrár na dis
tribuição dos trabalhos; e pelo art. 58 do mesmo 
regimento . e' permittido a qualquer Sr. deputado 
offerecer eifiendas no intervallo da 2• leitura á 2a 
discussão: portanto é preciso ler a emenda, que se 
olferece, porque ~e f<k apoiada, póde ser impressa 
conjunctamente com a proposta, para entrar na 2•, 
porém não na 1 a discussão; por isso que nesta só se 
trata da matcria eni geral, e da conveniencia, ou inu-
tilidade d;l mesma proposta. ~ 

O SR. SouzA FRANÇA leu a emenda do Sr :Marcos 
Antonio, e concluída a leitura disse · 

O Sn. MoNSENnon P1unno : - Queria mandar 
tambem á mesa uma emenda. 

E vindo á mesa, foi igualmente lida pelo Sr Souza 
Fran<.;a :-é a seguinte 

« EUENDA · 

<< Além da festa do Corpo de Deus, deve entrar 
tambem a dos padroeiros do Imperio, e das cidades.>> 

O Sa. DIAS :-Admittindo o negocio emendas, 
mandarei tambem uma, afim de que se acabe igual
mente com essas armações de pannos velhos, toques 
de sinos inuteis, que incommodando os cidadãos não 
augmentão em nada o louvor Divino. 
- Mandou á mesa a emenda que foi lida nos se
guintes termos : 

« E!lENDA 

<< Proponho, por emenda additiva, que não se 
pague nas festas admittidas a ·anfladores, fogueteiros 
e sineiros. » 

O Sa. PRESIDENTE propoz se o projecto com .as 
emendas respectivas devia ser remettido a uma c~m
missão, e s~ esta commissão devia ser a de legislação. 
Venceu-se'affirmativamente em ambas as partes a 
proposta, accrescentando 

O Sa. LtNo CotntN«o:-Requeiro a.v. Ex. para 
que convide a commissào a apresentar quanto antes 
o seu parecer, sobre este ohiecto, e se possível fôr 
hoje mesmo, ou amanhã; porque ê necessario a~bar 
com estes desperdícios de uma vez .. O dinheiro das 
caniaras · é · para ob.ras publicas, e estas não se 
fazem, e as camaras andão sempre endividadas : é 
necessario que as camaras tenhão para o preciso e 
nã.o para superiluidades. · 

O Sa. PaEStDENTE: - Os senhores da commis
s~o ouvem a proposta do Sr. deputado. Eu os éon,
vtdo para que lhes dêm a sua devida attencão. 

O Sa. GoNÇALVES MARTINS:- O honrad~ depu
tudo acaba de a~nunciar u_ma proposição, que muito 
me agrada : <<E necessarro que as camaras tenhão 
dinheiro para o preci,;o, e não para superfluidades. )) 

Sr. presidente, a camara do Maranhão em 1'7'76 
por uma concordata com os povos da provincia, con~ 
vierão em impôr sobre si um tributo de 160 réis por 
arroba de algodão, com o fim de precaver os damnos, 
que todos os annos se seguião de uma passagem 
dillicultosa, a que chamão boqueirão, em que se 
perdião de continuo muitas embarcacões e immcnsas 
vidas. • 

A camara principiou a abrir uma lingueta de terra 
fronteira á cidade, por onde se evitarião todos estes 
incommodos, se a obra se chegasse a acabar, e jã. 
se evita vão muitos, poupando-se de mais 24 horas na 
navegação. Ao mesmo tempo que esta contribuicão 
tão espontanea se arrecadava para um ta! fim, ia:se 
recolhendo em um cofre chamado do furo: perce~ 
beu-se 500 a 600 mil cruzados, quantia sutllciente 
para esta obra, que é de muita utilidade. 

Porém entretanto appareceu um aviso regio em 
1796, que mandava recolher todo este dinheiro ao. 
cofre publico, e desta fórma se continuou por tempos 
a cobr~r jii sem a desejada applicação, até que uma 
ordem regia converteu esta contribuição em um 
tributo real e mais pezado. 

Sr. presidente, os povos derão o seu dinlwit·o para 
um fim determinado da sua propria utilidade : abu
sando-se de s!la boa fé, como é gue. s~ póde esperar 
que elles contmuem nestas. c~:mtnbmçoes voluntarias, 
que tanto promovem a fehc1dade geral, e poupão a 
fazenda? Portanto requeiro quê o estado mande res
tituir á camara do Maranhão o dinheiro dos povos, 
que elle desviou do seu fim. Mando á mesa a minha 
inqicação. ' 

Vindo á mesa, o Sr. Souza Franca a leu: é a se-
guinte • 

(( INDICAÇÃO 

cc Tendo os povos do Maranhão em camara geral, 
celebrada em a cidade de S. Luiz do Maranhão em 
o anno de 1776, voluntariamente imposto ·a si a con
tribuição de 160 réis em cada arroba de algo
dão em pluma, afim de se abrir uma lingueta 
de terra fronteira á mesma cidade, para commodidade· 
da navegação do interior, e"itarem-se os riscos da 
navegacão ao redor da ilha, ou pelo boqueirão ; e 
estandÕ o producto de uma tal contribuição; a que 
voluntariamente se sujeitarão para o mencionado fim, 
recolhido em cofre chamado do-furo-guardado de-· 
baixo da inspeccão da mesma camara, foi por ordem 
da secretaria dê estado dos negocios (parece-me que 
ultramarinos) em o a~no de 1796, mandado recolher· 
aos cofres regios, nem menos de 500 a 600 mil cru
zados; e dahi por diaute continuando a perceber-se a 
mesma contribuição para os cofres regios; sem que 
ós povos da provincia tirassem o resultado, a que· se 
propuzerão. 

Requeiro pois que se mande restituir para os seus 
primitivos fins · o producto ·da mencionada eontri
buição, até o tempo, em IJUe foi substituída por 
outro maior tributo de 60Q reis em arroba, que desde 
1808 se paga pela éxportação do algodão em virtude 
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da-lei, que então se promulgou, ou ordem regia, que 
então assim o ordenou.- O deputado, G~fa-lves 
:Martins. n-Ficou para a segunda leitura. . 

O Sn. VASCONCELLOS requereu a este- tempo ao 
Sr.- presidente que dispensasse a· commissão de le
gislação, -para ,·er se se podia ultimar a lei de res
Pfjnsabilidade. E sendo isto proposto á decisão da 
camara, obteve a approvação. 

Em seguida, sendo-lhe concediDa a palavra disse 
O SI\. RocnA FRANCO :-Em uma sessão passada 

ouvi, Sr. presidente, e com satisfaçã_o q_ue esta camara 
ia dar-se ao trabalho de fixar os d1re1tos dos paro
chos. OuYi mais fallar-se em aug-mentar as congruas 
para que, se possível fôr, wnhão elles a exercitar 
gratuitamente as funcções do seu ministerio, e a dar 
de graça o que de graça receberão. 

Porém tendo considerado o estado actual das 
nossas finanças, e visto que tão cedo não se poderá 
obter este augmento com o que de certo se evitào 
contestacões odiosas entre os pastores e. os seus fre
guezes; é porque se trata de fixar direitos, em cuja 
denominação se comprehende de alguma sorte tam
bem a congrua, que actualmente percebem em com
pensacào dos dizímos, que o goYerno feudal se apro
priou; erajusto, Sr. presidente, que ao menos essa 
congrua lhes fosse satisfeita sein mingua, e por in
teiro ; para o que é necessario que principiemos por 
abrogar o al ,·ará de 20 de Agosto de 1808, pelo qual 
a mesa da comcicncia e ordens pensionou, a prol 
da fabrica da imperial Capella, todos os vigaríos, 
pensão esta que em algumas igrejas deita a duas e 
tres partes da congrua, e cuja a arrecadação se pre
tende tão efficazmente, que neste bispado do Rio, 
quando nelle servi (se bem me lembra) essa arreca
dação era lo~o feita na occasião de se pagar a con
grua, e em lllinas, onde não houve essa cautella, 
crescendo a divida, se expedio ordem pelo thesouro 
para que se não pagasse aos parochos essa quantia, 
que é destinada para sua subsistencia, emquanto se 
não realizasse o inteiro pagamento: e eis-'aqui Sr. pre
sidente, os parochos das igrejas pobres, como ha 
muitos na minha provincia, cujo pé de altar não (!X
cede a 'iO ou 80S precisados a serem pezadQs aos seus 
parochiaes, ou seja exigindo essas conhecenças tão 
odiosas, ou esses direitos funerarios, que eu esti
maria podessem ser nenhuns, como tambem os cha
mados· direitos da fabrica, para que não pareça que 
vendemos aos mortos a sepultura. 

Sr. presidente, quando qualquer se propõe fundar 
uma capella, a primeira cousa, que delle se exige, é 
que lhe constitua um patrimonio. 

Se a capella Imperial não tem esse patrirnonio, se 
não tem as rendas necessarías para os misteres da 
sua fabrica, deverão ser os parochos que lhas cons
tituão? Essa obrigação, Sr. presidente, quando elles 
a tivessem, deveria ser a respeito das suas igrejas ; 
mas eu leio no preambulo da lei, que deu nova 
fórma á arrecadacão dos dízimos, que estes forào 
P9r bulias pontificlas enoorporados nos bens da 
corôa, com a expressa clausula de se prover, por 
parte desta. ás fabricas das igrejas: eis-aquí:ê-quem 
deve constituir o patrimonío a da imperial Capella. 

Este foi tambem desde a sua constituicào um dos 
fins, porque os povos co~sentirão em pagar o dizimo, 
e Carlos Magno, que no seculo nono r~duzio primeiro 
á lei escripta o direito costumeiro de pagar o dizimo, 
estabeleceu que uma parte deste. renda f~sse appli
cada para as fabricas das igrejas. 

Lançar sobre os parochos aquelle encargo de proYer 
á da imperial Capella; pretender que sejão elles quem 
de suas tenues e tão carpidas rendas lhes constítuão 
o patrimonío, é querer que elles coromettão um 
furto aos pobres das suas igrejas. E' por esta razão 
que em !requentes lugares do direito canonico, no 
concilio Lateranense ultimo, e em varios outros con
cílios geraes, é prohibido pensionarem-se os bene
ficios e rendas das igrejas pelos príncipes secu
lares. 

Fundado nos princípios, que levo expendídos, pro
ponho o seguinte projecto de lei, que remett«:J á mesa. 

Eu não sei se a capella Imperial é ou não na
cional: se o é, como julgo, a nação que a prôva do 
necessario, pelo que toca aos misteres da sua fa
brica; e se não é nacional, como ella seja considerada 
cabeça das igrejas das ordens, a esta pelos seus 
membros deve ficar esse encargo, assignando-se-lhe 
pela competente chal}cellaría ~s rendas convenientes: 
aquelle, por exemplo, que obtlver a simples mercê de 
um habito de qualquer das ordens, deverá dar de 
pensão por uma vez sómcnte 6$400; um commen
dador, 12$800 etc., pouco mais ou menos. 

HaYendo o illustre orador mandado á-.IDesa o pro
jecto, foi lido pelo Sr. Souza França, e era conce
bido nestes termos: 

« PRO.TETO DE LEl 

<< A assembléa geral legislativa do Brazil decreta : 
<< 1. o Fica abrogado o alvará de 20 de Agosto de 

1808, que mandaYa pensionar as igrejas do Imperio 
a prol da fabrica da capella Imperial. 

« 2. o A nação pela renda dos dízimos proverá á 
dita fabrica da Imperial caJ>ella. Camara dos depu
tados, 22 de 1\iaío de 18'26. -Antonio da Rocha. 
Franco. n-Ficou para a segunda leitura. 

Ao depois -pedindo a palavra disse 
O SR. CuNHA MATTos :-Sr. presid~nte, pela ter

ceira vez tenho de fallar neste augusto recinto -da 
classe a mais desgraçada dos cidadãos deste lmperio. 
Advogando a causa de infelizes não será neeessario 
mostrar de quantà importancia é a materia. .· 

Vou fallar dos recrutas, Sr. presidente, desses 
homens desgraçados,. sobre que pezão todos os fla
gellos, toda a tyranma de pessoas ma1evolas e despo
tieas. A pri,roeira vez que tive a honra de fallar sobre 
objecto de tanta monta, soffri o desgosto de se dizer 
que ao goYerno nada se deve recommendar, porque 
o governo sabe de suas obrigações, e ficou despre
zada uma indicação, que apresentei a este respeito. 
1\Ias se se pedem illustrações ao governo a respeito 
de uma mulher que, se bem de pouca idade, é uma 
mulher criminosa; se os illustres deputados que, 
desprezarão a minha indicação, forão deste parecer; 
porque se não hão de dar as providencias a respeito 
de tantos milhares de míseraveis e degrac.ados inno
centes '! Sr. presidente, eu não vou dizer que nos 
queixemos do governo ; porque o governo a respeito 
do recrutamento tem-se empenhado em destrrur os 
abusos, que de costume praticão os commandantes 
de districtos. 

Não accuso -o goYerno; porque tem tomado as 
mais energicas e patrioticas medidas, e applicado as 
melhores providencias a béneficio desta classe tão 
interessante, que nos ha de defender: eu as recebi 
cheias de sciencia, cheias de prudencia, assim como as 
havião de receber os mais governadores e comman-
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dantes. de armas . E' de subalternos, desses tyrannos 
pequenos que fazem gemer . os infelizes, atropellando 
a justiça, e a dignidade do cidadão, e lhes suffocão 
as vozes para que não possão chegar até ao governo, 
que nós temos de nos q1,1eixar . O governo ignora o 

·procedimento destes homens, e por isso é que eu 
queria que se lhe recommendasse a ~arte dos desgra
çados, que elles opprimem com todos os vexames. 

rentes, algemas ou manilhas.) Aqui é que mais se 
deve clamar : os termos são mui claros; mas per-. 
gunto, executa-se isto? Não de certo, Sr. pres idente , 
eu creio que se se houvessem de levantar tumulos para 
commemorar as desgraçadas victimas, que tem visto 
todas as margens do Parahyba, e que tem recebido 
em seu seio as aguas do occeano, mal cbegarião as 
pedras todas do Brazil. ParP.ce que isto merece a 
attençito desta camara , e é o que eu supplico para 
apresentar a minha_ segunda indicação. Mandou á 
mP.~a com as instrucções a. seguinte 

cc 1 DICAÇÃO 

Aqui neste augusto recinto, eu disse que se assenta 
um illustre deputado ·que tinha expedido instrucções 
as mais sabias e as mais pbilantropicas: é á face destas 
instrucções que eu vou mostrar o que se tem .commet
tido contra aquelles, que hão de ser os defensores 
da patria. Um infeliz, no mez de Maio de 1823, es
tando em caminho mutilou- se a si proprio, para não " Sendo bem notaria,. que do. pessimo systema 
vir ao H ia de Janeiro, era acompanhado pelo alferes observado no recmtamento, e na conduccão das leYas 
de granadeiros do regimento de Bambuby, vinha para diversos corpos do exercito, tem "resultado as 
carregado de grilhões, montado sobre uma b esta : o mais deploraveis calamidades: requeiro que se diga 
governo nunca determinou que os homens fossem ao governo, que emquanto se não organisào leis de 
opprimidos desta· maneira. A lei é bem clara . (apre- recrutamento analogas ás circumstancias peculiares 
sentando asinstruccões sobre recr utamen tos de 1822), das differentes prol"incias do imperio; sejão postos 
eu peço a attenção Íla camara . (E abrindo as instruc- em effectiva obsenancin dos alvarás de 24 de Feve
ções, continuou. ) Estas instrucções forão publicadas reiro, 7 d e Junho, e 5 de Outubro de 1764, pelo modo 
para o Rio de Janei ro, mas depois se fizerão exten- que ma~s apphc~veis forem á divisão, extensão, e 
sivas a todo o imperio : Y-rouvera a Deos que ellas se _populaçao dos cl tstnctos de cada provincia; obser
tivessem executado! (Leu o primeiro artigo, pelo vando mui effi caz, e litteralmeute as instrucções 
qual se concede servirem sómente por tres annos os de 10 de Julho de l f 22.- O deP.utado, C1mlm 
individuas, que sentarem praçâ voluntariamente.) llia.ttos. >> 

Esseshomen.s deviãoservirsó portresannos, mas_a~J:o Sendo lida pelo Sr. _Souza França, 0 seu illustre 
que se vrverem tnnta annos, trmt_a annos serv rrao. autor r equereu urgencra que, sendo apoiada foi posta 
(Leu o terceiro arttgo, que marcaoa tdade dos r ecrutas l. á discussão. E em seguida disse ' 
até trinta e cinco annos.) Elles devem ser recrutados 
só até trinta e cinco annds. Eu vi homens de quarenta O . Sn. MAncos ANTONJO :-São muito loun ,·eis os 
carregados de cadêas, condu.zidos _para o Rio de sen_tJmentos _do honrado deputado, porém parecia 
Janeiro.. .. mrus convemente que este negoc.w fosse objecto de 

Eu Sr. presidente, SO!l um deputado independente: uma l~t regulamentar! a qual d~Ye ser _baseada sobre 
não prec.iso nada do ministerio, preciso. da lei unica- a es!attstrca do rmpeno : esta e a pratica de todas as 
mente; fallo com franqueza, e desejo que se cumpra naçoes, que r~gulag o seu recrutru;nento confor~e 
aqu.illo mesmo que o governo prescreveu : esta é a a su~ povoaçao .. (vendo chamado a ordem, contt
lei, e desgraçadamente não se observa. Homenscarre- nuou.[ Eu nao me af~~to. Por outra.par te constdero 
gados de algemas ! I Não são os presi~ enles, não são que nao set _que prov1denc1as podera dar . a c amara 
os governadores de armas, não são os capitães-mórcs, sobre tal ObJecto. O nobre deputado querxa_-se do 
que to lerão tantas barbaridades. Os capitães de orde- pro~ed Jme~to de offictaes suba!tern ~s, que nao exe
nanças, oscommandantes de districtosão os tyrannos, cutao as Oidens do governo: na_o set como a camara 
e por desventura nossa o povo está sujeito ao mais possa prov1denc1ar a este respello. . 
ínfimo cabo de esquadra I (Leu o art. 7o onde se Eu tenho. observado, em mut las portanas, que 
exceptuâo os filhos unicos das viuvas .) Os filhos tem . Sido tmpressas, que se tem dado prOYI
unicos das viuvas são conduzidos para o l{io de Ja- denctas relativam ente aos r:_ecr~tas, e aos que tem 
neiro pela mesma maneira; que 0 são os outros 1 Não prattcado esse~ actos, q~t e nao sao em conform1dade 
ba privilegio senão para o afilhado do viga rio, o filho do com asJDs_truccoes do go' erno: tem-se ex ped~do ordens 
official de ordenanças, o homem rico, ·destes eu nunca aos capltãP.s a e ordenanças para mdemmsarem os 
vi nenhum entre in.numeraveis, que erão trazidos para recru~as, _ q~e se tem fetto, contra as mesmas lll!
esta córte : só vem os filb cs do lavrador que não trucçoes • nao se1 pms como se possa sahu deste 
t em protecções, estes é que se diz que são vadios I ·Pois embaraço, nem como se possa recommendar ao g:o
se são vadios, vão para 0 exercito ; se são ladrões, ver~o que pro_ceda contra _subalternos. ~em-se dtto 
vão para o exercito; se são fa cinorosos, vão para o aqw qUI; rsto nao pe:tence a c amara, e ass1 m parece ; 
exercito· ! () soldado, que deve rl efend er a patria, ha porque a c_amara nao compete tomar conhecimento 
de ser tirado desta · classe, e aquelles, que· deverão d? procedJ_!llent? desan_:asoado de autondades, que 
ser alistados, não vem cá porque tem protectores ! nao executao as mstrucçoes e as ordens do go,·erno : 
E desgracadamente ·são homens, que se dizem de ca- portan t?, entrlo na duvtda sobre a urgenc1a desta 
racter , os mesmos que os protegem . (Leu o art. go mdicaçao. 
em quese isentãoos tropeiros, boiadeiros etc.) Sr- pre- O Sn. CuNHA MATTOS :-Sr. presidente, se eu sou
sidente em esclarecimento deste artigo sahio uma besse que brevemente se !-.avião de apresentar os 
portaria, que mandava a listar estes homens, e nada trabalhos da commissão de guerra,· e da de leis regula
mais fez do que perdel-os; homens , que acompanhão mentares a este r espeito, não proporia a minha indi
bestas, que estão acostumados a essa vida, não podem cação, porém como este trabalho não é obra de um 
ser soldados; fugião, occultavão-se e já não entravão dia, mas obra de muito tempo, aehP.i que niio 
com tropa nesta cidade. (Leu por fim o art. 15, no devíamos entretanto deixar de interceder pela sorte 
qual se recommenda aos commandantes de districto destes desgraçados, demais o que eu requeiro não 
que não empreguem na remessa dos recrutas cor- é uma cousa nova, é a execução de uma lei que 

35 
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existe : e !la é mui boa, e apresenta o processo que 
se deve seguir. Hecomrnende-se ao governo que 
mande pór na mais effcctiva observancia: quo rei
tere as ordens, e as faça observar: é preciso que a 
espada da justi~a caia sobre esses tyl'annos. 

O governo não deve ser frouxo: talvez elle se 
tenha Yisto na necrssidade de contemporizar até 
agora; porém a ass•;mbléa está installada: a repre
sentação nacioml acha-se perfeita: o governo está 
mui bem apoiado, e trm mnita força para fazer 
rumprir o qtte se determinar. Tamb em não se diga, 
que o povo nào quer obedec~r, ellc tem -nos em muita 
consideração : o poYo sahe que nós trabalhamos, que 
somos disvellados . Sr. presidente, nt\s estamos entre 
a honra , e a infamia. Se não cumprimos com o nosso 
deYcr, se não desempenharmos o nossn ministerio, se 
rscolhidos pelo povo para o representar, para sermos 
os seus defensores, não punimos por elle, que diril 
dP. n(,s, Sr. presid ente ·1 Eu na qualidade de procurador 
de LLm povo constituido é que fali o, e a~ h o que é justo 
recommendar-se ao governo qne ponha a lei em 
effectiva observancia . Isto . m~ parece urgentíssimo . 

O Sit. Souu Ftu:>~ÇA :--E' a primeira questão se 
~e dere, ou não recommendar ao go,·erno; e como se 
tem fallado em leis regulamentares ·a este respeito .... 
Por uma Yez, senhores: leis nunca fizerito a felicidade 
dos poYos. E' a exectH;ão da !oi, que os póde fazer 
felizes. Que temos nú; com leis rc;;ulament.arcs · qtte 
se fa ção jit, ou que. não se fação senão daqui a 'dous 
annos! Serão os poYos mais felizes ! Não; os execu
tores não sú não executão as leis, mas violão-n'as a 
todos os instantes! E' cousa indignissima de uma 
nar;üo, que pí'etende ser_line ! Disse o illustre depu
tado, qtte fez a mdtcaçao, que C\ governo não tem 
culpa, visto qtte t ~m fcJto boas leis, c qne não as exe
cutao: trouxe para comprovar a sua assercão as 
inst.rucçôrs, que estão· na mesa, que são datadas 
de lO de Junho de 1822: eu creio que o goYeqw as 
poden11. ter frito executar ; todavia set'Vi de voto que 
mnendando-sc a indicação, se peça ao governo 
esclareci_mentos, e d1ga se estão em vigor estas 
mstruccoes, ou se tem s1do derogadas. 

Sem duvida são responsa v eis todas as autoridades 
que atacão as garantias do cidadão trazendo"os e~ 
algemas e ferros; o assim como 'isto acontece a 
desgraçados, que se dizem, de pé no ehâo, póde acon
tecer a pessoas honradas ; porque a l'iolencia nào 
conhece barreiras. l'orúm Yenhào as informacões 
e depois ou instaremos ao governo, para que peça-~ 
respo~sab11ldado e faça cast1gar os governadores, que 
mandao H contra a portaria ott veremos se tem 
lu7ar a accusação do ministro~ e so não houver quem 
Ih a qtre1ra fazer, eu lh'a farei. 

O Sn. TEIXEIIt\ DE GouvÊA:-Nada ha mais ur-
15ente d_o que o exposto pelo illustre deputado na sua 
wd1caçao i porque com effeito é uma violação da 
ronslt tmçao, e decreto de 1822. Quando se tratar da 
~1at~ria, _não deixarei de expor as minhas reflexões. 
I. orem na o posso deaar passar o que disse o illustre 
deputado, quando avançou que esta camara havia ca
ludo elll contradJCção; tendo rejeitado a sua primeira 
mdtcaçao. A camara atnda não fez recommendacões 
a~ govemo: na questão do requerimento da mulher 
nao se re_commendou nada ao- governo, mas sim ~ 
camara so cxJgJO mformaçôes. 

O SR. CuNHA 1\!A'fTOS :-Eu não disse que tinha 
h~mdo contradJCçao na cam_ara; o illustre deputado 
nao me entendeu, ou eu n(l.o me expliquei bem: o 

que disse é que já Linha merecido a attenção da ca
mara a sorte d'aquella desgraçada. 

O Sit. Cusromo Dus-E' urgentissimaaindicaçãe 
do illustre deputado, e me conformo muito com a 
lembrança do Sr. França, que se peção illustracões 
ao governo. Tudo que diz respeito a fazer-se éxe• 
cutar a lei é urgentíssimo; se a lei não se executa, 
melhor fora não have-la: é principalmente a exe
cução da lei que nós devemos promover. Não con
venho na distincção de desculpar o governo: eu 
fallarei sempre contra o governo; são os governos 
que fazem a boa, ou má ventura das nações. Por
tanto acho que se. diga ao governo, que ponha em· 
observaneia esta lei, c em observancia exactissima: 
leis são têas de aranhas, que apanhão moscas, e 
deixão passar aves grandes de rapina, quando não 
são escrupulosamente observadas. Eu não venho 
aqui para apanhar moscas: o nosso fim principal é 
velar na execução das leis: na observancia da lei, é 
que póde haver felicidade. 

O :::iH. Assis BARROZA :-0 governo não póde nem 
está autorisado para fazer recrutamento. A que fim 
es ta urgencia? O governo não nos pedia ainda gente ; 
por isso achb que não é urgente, e me parece que 
nunca se deve fazer tal recommendação. 

O Sn. llus: - E' urg·entissimo. Ernquanto não 
temos outras leis, havemos do seguir as antigas, e 
dar-lhe o seu cumprimento: ellas es tão em pleno 
vigor : é necessario primeiro revogai-as; mas isto 
não é obra de momento ... H.evogar as leis!! Eu me 
vejo confuso com ellas, mas ainda não conheço todas. 

() SR. Assis BAt\DOZA :-Temos constituição. O go
verno nào póde fazer um só soldado ; e de modo 
nenhttm haYemos de autorisar o governo para fazer 
recrutamento. Se elle pedir gente, como ainda não 
ha lei, ou as que ha, parecem não estar em execução, 
a camara deve decretar, e dar o poder para fazer- se 
recrutar, e determinar então o regulamento. 

Julgada a urgencia suíficientemente discutida, posta 
a votação, foi approvada. E tendo a indicação se
gunda leitura, o Sr. Souza Franca olfereceu a sua 
emenda nos seguintes termos: • 

«EMENDA 

«Por emenda á indicação do Sr. Cunha Mattos, que 
se pergunte ao governo se estão em observancia as 
instrucçào de 10 de Julho de 1822, a respeito do 
recrutamento, ou se farão revogadas, ou que or
dens regulão nos districtós dos recrutamentos as res
pectivas levas. " 

Entrou conjuntamente em discussão com á materia 
da indicação·. Tendo a palavra, disse 

O Sn. CuNHA MATTOS :-Sr. presidente, persua
do-me que não haverá quem ignore que o governo 
não está autorisado para proceder a recrutamentos: 
1sto pertence á assembléa, é da iniciativa· desta ca
mara, a assembléa é que tem este direito. Porém 
eu não peço· que se mande fazer recrutamento, nem 
qu_~ se autorise para isso o. governo, sem que elle o 
eXIJa: bem longe estou d1sso : o que faço é inter
eeder pela sorte destes mfebzes, que vem caminhando 
sujeitos a todas as miserias. Não accuso o governo 
por que tive ordens recentíssimas as mais prudentes 
a este respeito. Talvez se P?Ssa dizer que o go~ 
verno tem s1do frouxo, e sera em .consequencia do 
estado, em que se acha vão as co usas; porém hoje 
tem o ~overno muita !orça, póde fazer executar a 
let, e nao havemos detxar gemer a humanidade. 
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O SR. TeiXEIRA DE GouvllA :-Sr. presidente, não 
temos nada que dizer ao governo, ha uma lei; o go
verno é obrigado a faze-la cumprir. O illustre depu
tado apontou abusos extraordinarios, e diz que elles 
nascem de empregados subalternos: eu sou de dif
ferente opinião. A constituição diz (§ 29, tit. 8.)-0s 
empregados publicos são estrictamente responsaveis 
pelos abusos e ommissõ~s praticadas ~o exercício 
de suas funcções, e por nao fazerem ef!eelivamente 
responsaveis os seus subalternos .-Eis aqm a lei que 
nos deve regu'iar. Todos esses governadores de armas 
das províncias, onde se tem cornmettido taes abusos, 
esses capitães-móres são responsaveis pela sua con
ducta, e em ultimo caso tambem é responsavel o go
verno; se com effeito havendo-se commettido abusos, 
o governo não tem feito verificar a responsabilidade, 
então o governo mesmo tém abusado. 

Portanto não posso admittir que se peção essas 
illustrações: só o que teria lugar era a accusaçào 
do ministro, no caso de a poder haver: não conheço 
outra medida: ha lei, o governo que a faça executar: 
a nós não nos cumpre executar a lei; e quando 
ella não se executa, temos o meio que a constituição 
nos marca: consequentemente voto contra a indi
cação, e contra a emenda. 

O SR. DIAs :-A questão é a necessidade da indi
cacão. Segupdo a emenda do Sr. França, havemos 
de· esperar por sufficientes illustrações~ para se poder 
tomar uma deliberação. Portanto msisto pela mdi
cacão. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Sr. presidente, parece
me que nada temos que dizer sobre recrutamentos. 
EmqL1anto á omissão e falta de cumprimento das !;ois 
conformo-me com o· nobre deputado, o Sr. Gouvl'a. 
Sobre recrutamentos não temos nada que dize.r; 
porque o art. 36 .do Tit. 4° da constituição diz 
que é da iniciativa, e privativo dest!l camara o recru
tamento. Diz mais a constltmcao no art. 146 
cap. So, tit. 5o:- Emquanto a assembléa geral 
não designar a força mi!ttar permanente de mar 
e terra subsistirá a que então houver, até que pela 
mesma' assembléa seja alterada para mais ou para 
menos.-Por consequencia sou de parecer que depois 
que a assembléa se installou, o governo não pó de 
fazer mais um soldado. 

O SR. DIAs :-Sr. presidente, se nós estamos no. 
caso da constituicão sobre recrutamentos, se o go
verno não póde fazer soldados desde que se acha 
installada a assembléa, eu revogo o meu voto; porque 
a constituicão é o nosso palladio, e eu não me apar
tarei della ·um só apice. Em tal caso achei tambem 
inadmissível a indicação. 

O SR. SouzA FRANÇA :-Nós não nos devemos apar
tar da ordem, que se nos marca na constituição. 
Tem-se dito e o nobre deputado autor da indicação já 
disse duas vezes nesta camara, que os cidadãos são 
vexados, são trazidos em ferros para servir á patria: 
que isto não procede do governo, mas das autori
dades subalternas, porque o governo deu instruc
cões mui sabias a este respeito. 
o Esta accusacão é digna desta camara sem du
vida; mas quaf ~ o methodo pelo qual se deve pro
ceder? Nós não podemos dar um passo, emquanto 
se não perguntar ao governo, se estas instrucções 
que o nobre deputado louva tanto estão, ou não 
em observancia; porque tendo sido mandadas ob
servar por uma portaria,· poderião ser revo,gadas por 
uma outra portaria: é necessario saber se estando 
derogadas se ordenarão algumas outras para per-

seguição dos povos, com infracção das leis exis
tentes, e neste caso a constituição nos dá autori
dade para a accusação do ministro, e temos além 
disto direito para mostrar que as autoridades su
balternas tem infringido a constituição, nada mais·. 

Portanto cumpre-:nos em desempenho dos nossos 
deveres pedir informações ao governo, e com a sua 
resposta então deliberaremos: por ora estamos no 
escuro, voto em consequencia pela indicação com 
a emenda. 

O SR. ~IO~SENHOR PizARRO :-Tratamos de objectos 
differentes: um Sr. deputado trata do futuro, outro 
do preterito: a indicação do Sr. Mattos trata do pre
t.erito, e e para o futuro que nós devemos empenhar 
todos os nossos trabalhos. 

O SR. CuNHA MATTOS :-Eu fallo só desses homens, 
que estão vindo amarrados para o Hio de Janeiro, 
e para esses é que peco as providencias : o futuro 
ha de ser marcado por uma lei. 

O SR. Assis BnnozA :-Já tenho dito, e ainda 
estou, que é contra a constituição que se possa fazer 
recrutamento sem a iniciativa dos deputados; por
tanto acho desnecrssaria a indicação: 

O SR. SouzA FRANÇA :-Não tratemos agora do 
direito com que se prosegue no recrutamento: mas 
se acaso é verdade que nas levas que se tem feito, 
não se tem praticado o que mandão as instrucções e 
leis existentes, eis uma qLwstão·dc facto. 

{) SR. MARcos AxTONIO :-Eu tenho lido em dif
ferentes Dia rios as proYidencias que o geverno tem 
dado contra estes abusos. Nós não podem<Js deli
berar assim em g<jral: seria necessario que o il
lustre deputado indicasse algum faCto particular, em 
que não tivessem sido dadas as providencias, para 
que esta camara pergunte então o motivo, por quo 
o ministro não tem procedido contra os culpados: 
o contrario é sahir das nossas raias, e estar a in
commodaJ: o ministro com desnecessarias, ou in
fructuosas informações. 

O SR. SouzA FRANCA :-Nós não incommodamos 
os ministros ; elles são officiaes publicos; (apoiado) 
não se incommodão com o que é de sua obrigação. 
Como é que podemos deliberar sem informacões do 
governo? De nenhuma maneira. Se não podemos 
pedir informações ao governo, podemo-nos ir em
bora. (Apoiado.) 

O SR. l\L~Rcos ANTONIO :-Porém o Sr. deputado 
havia dito, que a questão toda versava sobre factos 
e que era preciso pedir-se essas informações para 
ver se havia abuso, e se as autoridades subalternas 
tinhão infringido as instrucções. Eu sou de opinião 
que se peção essas informações, mas devemos estar 
primeiro informados se tem havido estes abusos. 
Nós não estamos de tal informados, antes pelo con
trario temos visto muitas providencias dadas a este 
resp~ito. 

O SR. OnORico:-Tenho par(\ mim_que é mui 
grande o abuso dos ministros já em nos não terem 
dado as inf~rmações precisas: este abuso nos tem 
posto na necessidade de não podermos deliberar 
cousa alguma, e de andarmos continuadamente a 
pedir infQrmações especiaes sobre cada um dos ob
jectos que se vão propondo. 

O SR. MoURA :-0 illustre deputado acaba de dizer, 
que era necessario indicar um facto, pelo qual se 
mostre estar infringida a lei. Eu venho de duas pro
víncias as mais infelizes do imperio, (apoiado) e que 
acabão de soffrer as maiores destruições. Eu venho 
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de ver a infracção da lei de 20 de Outubro de 1823 : 
por esta lei sabia da assembléa passada, foi attri
buido o recrutamento ao presidente da província; mas 
desgraçadamente pratica-se no Ceará e Pernambuc? 
o'contrario !lo que manda a ler, o recrutamento e 
feito pelo governador das armas, e isto se diz ser 
mandado pela secretaria da guerra. 

O Sn. CuNHA MA TTOS :-Se fosse necessario apon
tar factos, eu apontaria um, dous, mil, t.rinta mil.. . . 
Que mais Sr. presidente, do que mutilar-se um 
homem na minha vista; virem muitos acorrcntados, 
um carregado de cadêias, algemas e manilhas mon
tado sobre um macho'! Depoís disto , agora mesmo 
ha bem poucos dias eu encontrei n :crutas deste mesmo 
modo. E' a maneim porque são conduzidos . Diz o 
íllustre deputado que o governo tl:m dado provi
dencias, é certo, eu já o disse, mas isto mesmo está 
mostrando que tem havido abusos, poJ·quc se os nào 
houYessem, desnecessarias rrào as providencias. 

O Sn. ii!Ancos kHONIO:- Eu nunca julgarei o 
gon:rno responsavel por um homl'm mutilar-se a 
si mesmo. l\enhum criminaliSta hawrá que diga ser 
culpa do governo este acto de maldade. Se um juiz 
prendendo a um homem que procedeu contra a lei, 
e este homem estando na prisito se mutilar a si proprio , 
j ulgo que nüo haverá t[UCm diga que o juiz tem culpa 
disto. Por consequencia ainda que tenha havido este 
mutilamento, não é o go l'erno responsavel, nem deve 
passar esta proposição. · 

O Stt. Ononrco :-0 governo não é immediatamente 
culpado de se haver mutilado esse infeliz, mas é res
ponsavel pelas causas concorrentes deste mutila
menta. As perseguições, que tem soffrido algumas 
províncias, perseguições que o governo não ignora, 
ou não deve ignorar, tem produzido dessas e outras 
de.sgracas, que são por certo mui palpaveis. Eu não 
posso ouvir que ellas tcnhão provindo de um mise
rawl sargento ou de outro qualguer empregado su
balterno, c.omo aqui se tem proferido ; provt\m do 
ministerio. (.Apoiado.) A mortandade dos recrutas do 
Ceará tem sido principalmente um motiw de escan
dalo para os nossos concidadãos: factos tão hono
rosos e tão reiterados, por força, hão de te r chegado 
aos ouvidos do ministro competente; e a impunida de 
os vai fazendo frequentes. 

O Sn. TEIXEIRA DE GouvÊA :-Os acontecimentos 
podem ter cansas proximas e causas remotas: eu 
estou que o goYerno não ô causa proxima, mas não 
direi que não seja causa remota de que este homem 
se mutilasse. Se foi culpa do sargento , porque o não 
castigou o governo '! Porque não praticou o que dcYia? 
Este homem desesperado por soffrer uma Yiolencia, 
e sem apoio na lei , se mutilou, c por isso vem o 
governo a·~er causa remota do mutilamento . 

O Sn. MouRA :-Tem- se tratado da questão sobre 
o mutilamgnto do homem, e tem-se dito que o go
verno não é causa, eu estou que é, ainda que re
mota: relatarei um facto, que acaba de succeder em 
Pernambuco; aqui ha deputados que sabem delle . 
Um official de recrutas, não podendo haver um 
homem que se escapava fugindo, como de ordi
nario fazem estes desgraçados para se livrarem de 
tantas barbaridades, disparou sobre elle u1n tiro de 
arcabuz, e o matou: o chanceler mandou devassar 
do caso, e sahio o official crimifioso: ficava a jus
tiça em contestação com o governo das armas. 

Havendo-se feito mais algumas breves reflexões 
sobre a ma teria, e julgando- se bastantemente discu
tida, a submetteu o Sr. presidente 6. votação . Ven-

ceu-se, approYando a emenda do Sr. Souza França, 
e ficando a indicacão adiada. 

Continuou o Sr.' secretario Souza Franca .nas lei
turas, e fez logo a segunda do projecto" de lei do 
Sr. Albuquerque sobre direitos dos livros. (Foi 
mandado para as commissões de fazenda e instruc
ção publica) depois igualmente a segunda do pro
jecto do Sr . Cunha lllattos, sobre a extinção dos 
sargentos-móres de milicias.-Foi para a comll?issão 
de guerra . 

Entretanto pedindo a palavra , disse 

O Sn. Hoc HA FnAl\CO : -O grande zelo desta ca
mara em guardar a constituição me obriga a fazer 
a presente observacão. O art. 109 da 'constituicão 
diz- a assembléa "assignará alimentos ao Príncipe 
Imperial e aos demais príncipes desde que nasce
rem ; por isso proponho que a commissão de fa
zenda apresente o seu parecer sobre a qLtota a 
este respeito. E mandou ú mesa a seguin te 

(( . I:i'DICAÇÂO 

. " Proponho, que a commissão da fazenda com a 
de constituição em observaneia do'art .. 109 da mesma, 
obtendo as illustrações convenientes, apresente o 
seu parecer sobre a quota, que dev!' ser pela nacão 
assignada para alimentos ao Prín cipe Imperial: 
Rocha. P1·anco. » 

Sendo lida pelo Sr. Secretario, disse 
O SR. GETULIO : -Essa indicação já está f~ita e 

foi adiada para logo que chegue o balanço da re~ 
ceita e dcspeza, se tomar em consideração ; por
tanto acho que é desnccessaria a indicação. 

O Sn. HocHA FnANco:- O artigo diz que se as
signaráõ alimentos logo depois do nascimento . Eu 
não digo que ha de ser esta camara só, ha de ser çle 
accordo eom o senado ; mas qualquer ou a camara 
ou o senado, tem a iniciativa . 

O SR. G ETULIO:- Não se trata aqui da iniciativa. 
Eu o que disse é gne já se linha feito uma indi
cação a este respeito, e parece desnecessario fa
zer-se nova indicação . Creio que o illustre deputado 
nüo se achava ainda presente, quando ella se fez. 

Disse o Sr. presidente que a indicação ficava para 
a segunda leitura, c em seguida 

O S~t . GET).:LIO :- Será gastar tempo debalde, 
porque já existe uma indicacão semelhante. 

O Sn. SouzA· FRA:'iCA :-Senhores, todos os de
putados tem direito de fazer quantas indicações qui
zercm, ningucm 111'o póde prohibir, depois é que 
a camara delibera se é ou não admissiYel. 

O Sn. DIAS:- A indicação do illustre deputado 
é difierente, e é de necessidade. -Ficou para a se
gunda leitura. 

O Sn . Onomco como relator da. commissão da 
redacção do Dia1·io leu uma proposta da mesma 
commissão, nestes termos 

CC PROPOSTA 

cc A commissão da redacção do Dirl1'io, obser
vando o vagar da imprensa nacional , propõe á 
camara, que a autorise, para tratar com qualquer 
impressor , e fazer quanto fôr conveniente a bem do 
andamento do Diario, sem embargo da decisão 
tomada ácerca da preferencia dada á imprensa na
cio~al. Paço da camara dos deputados, em 26 de 
MaiO de 1826.- Seguem-se as assignaturas dos 
membros da commissão . 
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Sendo outra vez lida na. fórma do costume pelo 
Sr. secre~ario Souza França, disse o mesmo 

SR. SouzA FRANÇA: -Sr. presidente, eu requeiro 
a V. Ex. que mande unir esta representação. da 
commissão á resolução que a camara tomou sobre 
o requerimento de l'edro Plancber, para se saber 
o que se resolveu. 

O Sn. OnoniCO: -A commissão teve em vista 
tratar com esse impressor ; -porque depois da im
prensa nacional, ninguem tem outra mais vantajosa. 

(Leu-se o parecei sobre,;o requerimrnto de Plan
cher, com a approvação da camara.) E disse, con
tinuando 

O SR: SouzA FRANÇA.=- Este parecer foi appro
vado em 12 de ~Iaw; JUlgo que agora a proposta 
da commissão de nenhuma maneira se .encontra 
com a resolução da camara ; porque diz que to
mariá em consideração o requerimento para ser 
attendido debaixo das condições, que se ajustassem, 
no caso de não trabalhar com toda a presteza a im
prensa nacional ; por isso acho que se deve auto
risar a commissão para fazer este ajuste, ficando 
dependente da approvação da eamara. Eu nunca 
fm de parecer que se mandassem os .IJinrios a im
prensa nacional. Qual é o proveito que se tira em 
vulgarisar os DiaJ·ios '! 

E' fazer que se conhecão os nossos trabalhos se 
possível for em dia, ou ··com pequeno atrazo ; 'ora 
isso nunca se conseguirá da imprensa nacional 
pois a experiencia tem mostrado que os Diarios d~ 
assembléa constituinte andavão atrazados dous e 
tres mezes, e em Portugal tambem não andavâo 
muito adiantados. Vejamos a difTerenca de se admit
tir outro impressor, . prescindamos da economia ; 
um impressor o que quer é que o seu trabalho 
tenha prompta extracção, e trabalha de noite e de 
dia, impellido pela ganancia, o que nunca poderemos 
conseguir da imprensa nacional : e se nós temos 
interesse em vulgarisar os trabalhos d~.sta camara 
porque não havemos de admittir um tal impressor~ 

De · mais podemos ter o Dia.·rio de graca, porque 
o meu parecer é que não se lhe dê cous"a· alguma , 
mas antes , que recebamos as nossas propinas, assim 
como os autores, que recebem 400 e GOO exem
plares, conforme a obra e o apreço do putliço : 
por consequenma o que d1sse da outra vez, digo 
agora, que se faça um contracto com esse, ou qual
quer outro impressor, com tanto que nos dê as 
propinas. 

O Sa . . MARCOS ANTONIO:- Em Portugal haYia 
o D·ia.rio das Curtes que andava atrazado um mez 
e havia um JJiario do Governo que andava em dia~ 
o~ discursos de hoje amanhã vinhão impressos, 
nao as mtegras, mas os extractos; e desta maneira 
se vulgarisavão muito cedo, e todas as províncias 
sabião o que os deputados dizião. Parece-me qu e 
nesta · camara se poderia fazer o mesmo, e que a 
imprensa nacional ficasse· imprimindo as fallas por 
extenso. 

O SR. GONÇALVES MARTINS:- E' necessario que 
o ~ publico seJa sc1ente, que tratamos dos seus in
teresses ~ o meio mais facil é este, que propõe a 
comm1ssao. A typograph1a nacional tem a seu 
cargo não só os trabalhos desta camara, mas os 
do senado tambem, em consequencia ' o dobro do 
trabalho que tinha com a assembléa constituinte; ora 
se clla então se demorava tanto, que dcYemos es
perar agora; portanto lancemos mi\0 do .meio mais 

expedito que temos, para fazer conhecer que tra
tamos do in teres se da nação. 

O Srr. PAULA E SouzA: --Eu quizera quo "se au
tonsasse tambeJ? o Sr. secretario para se ajuntar 
com _a comnnssao, e tratarem a respeito da irn
pressao de todos os pape1s d_a carnara; Jlúis estamos 
quas1 sem_ ter que fazer, nao ha um projecto im
presso:· nao temos .um regu!1ento; e os Srs. depu
tados, que vem de novo, nao tem mesmo o da as
sembléa passada. Ha muito tempo qur se mandou 
1mpnm1r. Não acho tambem necessario qu l' a ca
mara dê_ parte do ajuste para a camara o appro 
v<tr; nos devemos fiar-nos na comm1ssão aliús 
levará isso muito tempo. Portanto requeiro q;te nito 
só s~ autonse os Srs. da commissito mas tambcm 
o Sr. secretario, para a mais prorn]Jta impressao 
dos papeis da camara. Se fôr preCISO apresentarei 
uma emenda ao parecer. 

O S1t. SouzA FRAXÇ.\ :-N'ão tem o illust re d<~
puta?o que dar emenda, pois a proposta é da' com
mlssao: o qu~ diZ o nobre deputado é objecto de uma 
nova mdtcaçao, o que leYará muito tempo. 

O SR. PA UL A E Sot:ZA:- Eu mandarei á lli P.Sa a 
minha indicação. 
·O Su. Pt\F.Sl'DEXTE perguntou se a camat·a jul

gava suffic1entemente d!scutJda a proposta ela com
missão: decidindo-se que sim, sujeitou-a á Yotacãb 
e foi approvada. · · • 

Levantando-se novamente o Sr. Odoricll : leu 
outra proposta da mesma commissão da reclaccão 
do Diar,io cujo theor é o seguinte .. 

« PROPOSTA 

· '' A commissão da redacção do Diario, conhe
cendo, que não bastão os tüchygraphos já pro1·idos 
por esta camara, passou a examinar mais dous, que 
se lhe apresentarão, e que. tem servido desde o 
começo dos nossos trabalhos, e segundo a precisào 
qtw ha, e o exame, a que se procedeu a cada um 
delles propõe, na confOI'midade do rhgim<~nt.o a 
Manoel \.ypriano de Freitas com · o Ycncimrmto. de 
50$ mepsaes, e a Lourenço Lopes P('sscguriro com 
o de 2•>$. Paço da camara dos deputados 2ii de 
Maio de 182fi.- Seguein-se as assignatu;·as dos 
membros da commissão. " 

Tendo na mesa passado pela leitura do e;; t.yi•J 
ofl'ereceu-a o Sr. presidcmte á discussão. Passad~ 
algum tempo, pedio a palana e disse 

O Sn. MAncos AII'Toxro :- Sr. presidente, pa
rece-me mmto razoarei a proposta da comrní,;siw, 
po1s qtle os trcs tachygraphos nilo podem l'iwgar 
para copiarem as falias dos illustres deputados, silo 
necessanos mms; por 1sso approvo a propo,;t a da 
CO'mmissão . 

O Sa. ARAUJO VrANNA:- Estes dous . tnchY"ra
phos não entrarão na primeirâ proposta, 'I' i/' fez 
a commissão a semelhante respeito, po.rql<•' IJilo 
es tavão amda examinados, para se lhes a;;siijnar 
um correspoqdente ordenado: á vista destes <•xa!nes 
é que agora é feita a proposta ; parece q11 0. nin
guem haverá que os não julgue neeessario:;. 

Não h a rendo quem mais fallassc sobre a m:i li· ria 
julgou-se sufficientcmcnte discutida; c post a a ro~ 
tação foi approvada. Em seguida o<' l<~nultou. r• 
disse 

O Sa. GONÇALVES MARTINS: -:Sr. pn~sidcnt e, peço 
a palana para fazer uma md1ca~ào sobre n pro-

3G 
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vincia do Maranhão. E' de lamentar, Sr. presi
dente que uma província que paga em dia a todos 
os seus empregados, que tem dinheiro para supprir 
até extranhas despezas : uma provmc1a, que e .por 
muitas causas de tanto pezo na balança do Im
perio, tenha sido até agora despre~ada na parte a 
mais interessante, qual a mstrucçao da mocidade. 
Em toda a província do Maranhão não ha senão 
dons ou tres mestres de primeiras letras dous de 
grammatica latil}a, um de logica e um de rhetonca. 
E' preciso. Sr. presidente, que olheJ?OS com mmto 
interesse para a mocidade, que a pao obn~ue!llos 
a ir procurar a rem9s extranho~ ate a pnmmra I!ls
truccão. A' mstrucçao publica e deVIda ao c1dadao, 
e muito principalmente quando elle a compra- por 
um preço como o Maranhão. (Apoiado.) Eu offereço 
a minha' indicação, não ponho os d1as das porta-

. rias, porque me não lembrarão. . . . 
Sendo levada á mesa, teve a sua pnme1ra leitura. 

Era concebida nestes termos 

<< INDICAÇÃO 

" Requeiro para a província do Maranhão, qLJe 
nella se estabeleção desde já aulas de primeiras le
tras nas ·differentes villas e lugares mais notorios da 
mesma ; e que tambem desde já se estabeleção ca
deiras de grammatica latina para as villas de Caxias 
e Aldeias-Altas, S. Bernardo de Parnahyba, Itapi
curií-Mirim, Alcantara e Guimarães; reservando-me 
para logo que a commissão de inst:ucção rublica 
propõnha o seu plano de mstrucçao publica em 
todo o impeno, o requerer as ma1s cadeiras, que 
precisa estabelecer-se na dita província, e desde já 
requeiro que se peça ao gov_erno a estatlsttea a. res
peito da instrucção public~, que o mesm~ governo 
exigia dos d1fferentes presidentes das provmc1as em 
portarias circulares de 20 e tantos de Fevereiro, 
tanto do anno de 1825, como deste anno. -O de
putado, Gonçalves Martins. " 

Havendo o Sr. Paula e Souza mandado tambem 
á mesa neste tempo a sua indicacão na fórma se-
guinte:· ' o 

(( INDICAÇÃO 

" Que se autorise ao secretario, como se auto
risou 'á commissão do Dia.rio, para ajustar-se com 
qualquer impressor sobre a impressão dos mais pa
peis da camara, tendo em vista a maxima brevi
dade.-Paula Souza. " 

Foi immediatamente lida pelo Sr. secretario e o 
seu illustre autor pedia a urgencia, que foi apoiada, 
posta em discussão e approvada sem haver sobre 
ella debate algum; procedeu o Sr. secretario á 
segunda leitura e tendo o Sr. presidente aberto sobre 
a materia a discussão, disse 

O SR. SouzA FRANÇA: -Não ha muito que se 
officiou ao ministro de estado dos negocias da fa
zenda para mandar as ordens necessarias á im
pressão nacional. Para irmos a outra imprensa, vem 
os impressos com despeza, esta desgeza ha de ser 
paga, o impressor a quem ha de dirigir-se, ha de 
ser a nós, e nós não temos dinheiro para lhe dar, 
por isso achava que deixassemos esta discussão. 

O SR. PAULA E SouzA:- Os Diarios ainda podem 
esperar ; lá aparece em um periodico o resumo das 
sessões; mas os projectos e regimento de maneira 
nenhuma. Nós temos muito para fazer e sem o 

regimento nada se faz. Eu não digo que se tire da 
typographia nacional, digo só que se autorise ao 
Sr. secretario para se ajustar com uma qualquer, 
que apronte os trabalhos desta eamara, isto é o 
que eu digo. 

O Sn. SouzA FnANÇA:- E eu o que disse foi 
que não tínhamos mais providencias a dar. Já se 
mandou dizer ao ministro que era necessario im
primirem-se os projectos e mais papeis da camara. 
A demora que tem havido não é só da imprensa, 
é tambem de nós mesmos ; porque os projectos tem 
primeira e segunda leitura e soffrem muitas altera
ções que ainda mais os demorão ; depois vão ás 
commissões e as commissões chegão a retel-os, penso 
que 8 dias, e n,ão h a outra razão. 

O Sn. TEIXEIRA DE GouvÊA:- E' muito neces
sario tratar de promover a impressão, porque nós 
estamos sem ter em que trabalhar; todo o traba
lho está parado. 

O SR. BAsTos: - Parece que não póde causar 
duvida alguma fazer-se este ajuste com qualquer 
impressor, pois que elle ,;erá muito bem >ecom
pensado com os impressos, por isso eu achava que 
o Sr. secretario entraudo igualmente na commissão 
do Diario, fosse presente qu;mdo se fizessem estes 
ajustas na typographia nacional, estando ella. tão 
occupada com o senado, não tenho duvida que ha 
de haver muita demora. Portanto sou de parecer 
que se admitta na commissão o Sr. secretario. 

O Sn. ÜDORICO: -Acho que não tem lugar a 
proposta do illustre deputado que me precedeu a 
fallar. Quando a camara elege alguns dos seus mem
bros para qualquer commissão, é porque os reputa 
capazes de desempenhar esse encargo .. O Sr. se
cretario não vem cá fazer nada; elle tem a sua 
obrigação e nós a nossa. Não confundamos os tra
balhos, que assim tudo vai a ficar muito mais com~ 
plicado. 

O Sa. PAULA E SouzA fez mais algumas reflexões, 
que mal colherão os tachygraphos. E julgando-se a· 
materia sufficientemente discutida, foi posta á vo
tação e approvada. 

O Sa. SouZA FRANÇA continuando as leituras, fez 
a segunda do proj ecto de lei do Sr. Baptista Pe
reira, sobre incendios.-Foi remettido á commissão 
de agricultura. 

O SR. GETULIO retirou o seu projecto, sobre o 
imposto que paga a província de Mato-Grosso para 
o palacio da Aj)lda em Lisboa. E findas as leitu
ras dos projectos e indicacões, que se achavão sobre 
a mesa, pediu a palavra o e disse 

O SR. SoARES DA I!.ocnA : - Como tem apare
cido varias projectos sobre agricultura, tinha um 
a apresentar a bem da minha província; foi já pro
posto na outra assembléa, mas como não pôde ter 
o seu devido effeito, novamente o apresento·, parà 
que esta camara tomando-o em consideração faça 
o que entender. 

Tendo-o mandado á mesa, foi lido pelo Sr. secre~ 
tario, é o seguinte 

(( PROJECTO DE LEI 

" A assembléa geral decreta : 
" l. • Ficão extinctas as mesas da inspecção de 

assucar e algodão, e por consequencia revogadas 
todas as leis e regulamentos ora existentes sobre 
taes mesas. 
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cc 2. o O lavrador é responsavel ao primeiro com

prador pela qualidade especifica, o dolo que se ve
rificar no fabrico e beneficio do producl o da sua 
lavoura e bem assim pelos ferros e marcas de que 
se servir para designar como seu o genero vendid~. 

cc 3. o Todas as · questões que se suscitarem sobre 
esta responsabilidade, se"rão ventiladas ante as jus
tiças ordinarias de cada uma praça de commercio, 
para as quaes devolver-se-ha provisoriamente as 
partes de jurisdicção contenciosa que competia ás 
sobreditas mesas . Camara dos de-putados, em 24 de 
Maio de 1826.-0 deputado, José Ribei7·o Soares 
da Rocha. » 

O SR. MARcos ANTONIO requereu a urgencia, · 
sendo ·apoiada entrou em de!iberacão e sobre ella 
disse o mesmo · • 

SR. MARcos ANtO~<IO:- Senhores, este objecto 
já foi tambem proposto nas côrtes de Portugal e 
remettido a uma commissão . Este tribunal serve 
unicamente de estorvo . Sua Magestade Imperial , 
quando esteve agora na Bahia, iodo pessoalmente 
observar esta inspecção, disse que quando se re
tirasse, tomaria todas as medidas e que faria pre
sente ás camaras, para abolição deste tribunal; por 
esta mesma razão julgo que o projeclo é de ur
gencia, visto que já foi apresentado nas côrtes de 
Portugal, aqui e a Sua Magestade Imperial. 

Foi posta á votação a urgencia ·e approvada, tendo 
o projecto segunda leitura . 

O SR. DuARTE SILVA:- Eu queria fazer um es
clarecimento aos Srs. da commissão, a que tiver 
de ir o projec.to, porque sei o que ha a este res
peito. Entre os esclarecimentos que se pedirão ao 
governo, vierão sobre esta materia, e existem na 
camara. Lembro isto para que a commissão, se o 
quizer, possa ir vêr estes mesmos papeis. 

O SR. SouzA FRANCA : - Deve ir á commissão 
com os papeis competéotes.--:Foi remettido á com
missão de .agricultura com os papeis respectivos 
existentes no archivo da camara. -

Levantando-se novamente, disse 

O SR. SoARES DA Roc1u : - Nesta camara se 
apresentou um proj ecto, sobre as congruas dos pa
rochos e foi remettido á commisssão de ecclesias
tico. Acho que na mesma occasião que a commis
são fizer o plano sobre estas congruas, pó de tambem 
incluir as dos conegos. Não sei se isto tem lugar, 
se tem, apresentarei a este respeito uma indicação. 

Dizendo o Sr. tresidente que tinha lugar man
dou-a· á mesa, e foi lida na fórma seguinte : 

C( INDICAÇÃO 

cc Requei_ro que a commissão e_cclesiastica, pro
jectando sobre as co ngruas dos parochos, com
prehenda lambem as congruas dos conegos das sés 
deste imperio. Camara dos deputados, em 24 de 
Maio de 1826.-0 deputado, José Ribeiro Soares 
da Rocha. »-Ficou para segunda leitura. 

Dadas as duas horas, determinou o Sr. presi
dente para ordem do dia a leitura e discussão de 
pareceres das commissões, e levantou a sessão.
Manocl Jos,: ele Souza França. 

RESOLUÇOES DA CAMARA 

Illm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados envia 
ao senado o requerimento incluso de ~ão Car
doso d e A~m eida Amado, e pensa que tem lugar 
defenr-se na fórma que o supphcante requer; afim 
de poder ser dispensado do lapso de" tempo, qne 
decorrera, antes de regressar a este im perio, , co mo 
era obrigado; adaptando a camara esta formula de 
commu~icacão sobre taes proposições, emquanto 
outra nao fÓr deltberada. O que V. Ex. fará pre
sente na camara dos senatlores . Deus guarde a 
V .. Ex.-Paço da cam~ra dos deputados, em 26 de 
Maw de 1826.-Manoet José de Souza F7·wnw.-
Sr. yisconde de Barbacena. · 

lllm. e."E xm. Sr.-A camara dos deputados que
rendo deltberar eom acer.to sobre varios objectos 
de publica adimntstração, afim de dar as provi
dencias que couberem nas suas attribuicões · nc
cessi ta que o governo lhe ministre as i!lustr'acões 
~onvenienles so bre. a obsen'ancia, que se tem dado 
a le1 das pres1dencras e conselhos de províncias 
e C?m especialidade lhe declare stJ em alguma de lia~ 
estao cumulados o governo civil e militar, c se os 
sobreditos conselhos se achão em regular a nd a
mento. O que participo a V. l~x. afim de que suha 
ao conhecimento de Sua ,\lagosta de lm per ia\. Deus 
~uarde a V. Ex.-Paço da camara dos dep tttados, 
<:16 de Maw de 1826 .- :l f anoel José de Son;;ct F-ra·nm. 
- Sr. José Feliciano Fernandes J>iiiheiro. · 

Jllm. e Exm. Sr.- A camara dos _deiut~dos que
rendo tleltberar com acerto sobre vanos ObJectos de 
mteresse pttblteo, afim de dar as providência:; que 
couberem dentro ele suas attribuições, neccssilit que 
o governo lhe faça saber, se amda se achão em 
e:erCIClO as co:nmissões militares que se mandá
rao crear para Julgar os rebeldes em alguma; !Jru
vmcras. O qtie part1c1po a V. Ex. para que s ttba 
ao conhec1mento de Sua Magestade Imperial. Deus 
guarde a V. Ex.-Paço da camara dos deputados 
26 de .\I aio de 1826.-Manoel José de Sottza F1·anca : 
-Sr. visconde de Caravellas. • 

Sessão em 211 de ltlaio de 1826 

PRESIDEL\:CIA DO SH. PEI\Ell\A DA NOBREGA 

n_eunidos os Srs. dPputados <is dez horas, fez-se a 
chamada, e se acharão prescn tes 58 faltando com 
causa os Srs. Torres, Ledo, Pedreira, 'Almeida e Al
buquerque, e sem a ter participado o Sr. Clemente 
Pereira. 

Aberta a sessão pelo Sr. presidente, o Sr. C:o~ta 
Aguwr fez a leitura da acta do dia 24, c1ur tinha fi
cado ad1ada, e sendo approvada, leu o Sr. Pires 
Fer;_eira adodia26, CJIIetambemfoiapprovada. 

Nao havendo exped1ente, abrio a ordem do dia o 
Sr . Soares da Hocha, que como relator da commissão 
de minas,_ e bosques, leu sobre o projecto de lei do 
Sr. Getulio, para seren1 accessiveis aos mineiros 
quaesquer machinas, etc .. o seguinte ' 

<C l'.IREfeR 

<c A éommissão de minas .e bosques, enca rren-ada 
de cx;umnar o projecto de lei do Sr. Getulio ?tlon
teiro, para serem accessiveis aos mineiros quaesquer 
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lavra~, trabalhos, e machinas, _e_mpregadas na e~-~ c9mmissões. Isto é Ull_l projecto de lei; a commissão 
tracçao dos l?etaes, parece qu~ na o ~eve ser matena 

1 

da o seu parecer, e nao deve entrar nessa linhi\. 
d~ dehberaçao desta camara , .por ser contran~ ~o O SR. VERGuEmo :-0 regimente não faz diffe
direlto ·~ propnedade, garantido .pela constltwçao ' rença de pareceres de commissões, nem podia fazer, 
do Impeno, em toda a sua plemtude. Paço. da camara porque nós nunca devemos _ser precipitados em 
dos deputados1 2? de Maw de 1826.-Assignados os nossas resoluções. i\ada · se perde na demora de 
Srs,. da comm1ssao. » · mais alguns dias. Creio, portanto, que com muito 

Lido segunda Yez na mesa pelo Sr. secretario mais razão, deve ficar adiado, visto que se trata de 
Soúza França, pedio a palavra, e disse um projecto de lei; porque nem todos hão de estar 

O SR. GETULIO:- Eu não me conformo cum o prevemdos para poderem fallar sobre o objecto. 
parecer da commissão, que suppõe, que o meu pro- . Quando não ha quem imp~gne, manda o re_gi
jecto não póde ser materia de deliberacão. Parece, mento, que se J!Onha a votaçao,_ porque se s~ppoe, 
que ninguem duvida, que dell<e ser ma teria de delibe-. q~e a mat~na e de tal sorte eVIdente, que nao ad-
ração, tudo em que se procura alguma utilidade á mltte duvida. . . . . 
nação . Sem a mineração, não pod em fl orecer as pro- Determmando o Sr . p.res1dente o adiamynto, disse 
vincias interiores ; e o projecto oiTerece meios de se . O SR. Dus :-:-Peço, que o adiamento não seja 
removerem os obstaculos, que tolhem o ~eu adian- mdeflmdo.-F01 adiado por tres .dias, 
tamento. . . · Em se~u~da, leu o ~r . Souza França por parte 

Tambem não é contra o'espirito de constituição, da comm1ssao de policia este outro 
antes ella diz no § 26 do art. 179, fallando dos 
im·entores, e suas descob ertas .. .. << ou lhes remu
nerará (a lei) em resarcimento da perda, que hajão 
de soffrer pela sua vulgarisação. >> ·Ora sendo de 
grande utilidade, que se conheção as machinas in
ventadas tanto pelos naturaes do paiz, como pelos 
estrangeiros, estamos nas circumstancias, que exige 
esta vulgarjsação. Portanto acho, que é materia de 
d'eliberação. 

O Sn .. So,\RES D.\ RocHA :- 0 projecto tem dous 
artigos: no primeiro, expõe a materia, que deve ser 
objecto de lei ; e no segundo, o medo pelo qual se 
deve executar . 

A commissão attendeu só ao primeiro artigo ; 
porque caducando este, caduca tambem o segundo! 
e deu o seu parecer deste modo, porque en tendeu, 
que se oppuriha ao direito de propriedade; e en
tendeu com todos os jurisconsultos, que chamão di
reito de propriedade a faculdade de gozar exclusi
vamente cada um de tudo aquillo, que tem adqui-
rido por industria, ou trabalho. · 

As machinas estão neste caso, pois, .ou são da 
invenção do alltor, ou são procuradas com o suo-r 
de seu rosto, e dinheiro: de qualquer modo con
stituem sua propriedade; e como é que se hão de 
expôr aos outros para assim tirarem as vantagens, 
que pDdería colher o seu autor? 

Se dahi provém utilidade publica, então não pre
cisamos de leis, temos a constituição, que é a lei 
fundamental; a qual diz « que se a utilidade pu
blica exigir a propriedade de qualquer cidadão, será 
indemnisado do seu valor, isto é, o governo a com
prará. >> Portanto não temos necessidade desta lei. 

Forão estes os fundamentos, em que se estribou· 
a commissão, julgando ao mesmo tempo, que o 
projecto atacava o direito de propriedade. 

O SR. GETULIO :- Eu assento, que não se ataca 
o direi to de propriedade ... . 

O SR. DIAs : - (!nter-ropenda~o.) Por causa da 
ordem; eu quero saber se·aqui se observa, ou não o 
r egimento. O regimento manda, que fique adiado 
·todo o parecer da commissão, que encontrar oppo
sição; portanto é fóra da ordem discutir-se este pa
recer . 

O Sn. TEIXEIRA DE GouvÊA :- Eu creio, que este 
parecer não estã na ordem daquelles, de que falia 
_o regimento . O regimento falia de pareceres a res
_peito de negocias, que se remettem á decisão das 

«PARECER 

« A com missão de policia, examinando os reque
rimentos de varios pretendentes ao emprego de 
moço de limpeza da casa desta camara, é de pa
recer, que não tem -lugar o provimento, e que se 
abonem 20$ mensaes ao porteiro para pagar a pessoa, 
que se encarregue de fazer a limpeza, durante os· 
quatro mezes, ou aquelles que durarem as sessões, 
que foi o. mesmo que se arbitrou na assembléa 
constituinte para este mi ster. ,Rio 27 de Maio de 
1826.-Assignados os Srs. da commissão. » 

Concluída a leitura, pedio a palavra, e sendo-lhe 
concedida, disse 

O SR. LINo CouTINHO :-Não ha duvida, que se 
precisa· do moço de limpeza ; andando por abi 
dentro, tenho visto pouco aceio. E' · necessario 
que haja quem se occupe disto; . mas não sei se â. 
commissão, ou ao porteiro deve ficar a incumbencia 
de admittir este moço, pois me parece, · que o 
porteiro não olhará para isso, como os Srs. da 
commissão: portanto era de opinião, que melhor 
fica~·a á conimissão ver este servente, para o des
pedir, quando não desempenhe bem o que estiver 
a seu cargo . 

o s.R. _TEIXEIRA DE GouvÊA: - Parece-me, que a 
commissao de policia, não deve àescer a isto e 
que é mais proprio ficar ao porteiro . ' 

O SR. LINO CouTINHO: - Desse modo nenhum 
homem, que teoha qualquer graduação, deve cuidar 
no seu dever quando elle se entenda com causas 
d~ semelhante natureza : o intendente da policia, 
nao deve olhar para as lamas, deve passar com ós 
olhos fechados ; não deve ir por lugares, onde possão 
haver monturos, .etc. E' necessario, que se veja o 
desarranjo, ou pouc.o aceiõ, para se pôr cobro des
pedindo quem não serve bem, e e.dmittindo outrem. 

Acho que isto não é ~esair.oso á commissão: Eu 
não digo, que o ·vá fazer, mas que mande fazer e 
que. veja se o moça não faz o seu dever para o d~s
pedJr. O porteiro não escolherá tão bons serventes 
como a commissão, para o serviço da casa. ' 

O SR. TEl.XEIRA DE GouvÊA :-Da maneira qu~ o 
illustre deputado se havia explicado, parece que não 
ficava muito airoso. 

O SR. SouzA F-RANÇA :- Não ha cousa que venha 
a esta camara, que não tenha discussão. Peri1"D-
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ta-se se a commissão de policia se deve entender 
com o porteiro, ou com o moço de limpeza? Eu 
creio, que disto não ha necessidade, e que por quatro 
mezes de sessão não se deve nomear um moço, 
como na assembléa passada. 

A commissito de policia, encarregada de tomar as 
contas ao porteiro, despede immedialamente os que 
não servirem. Eis os fund amentos da commissão; e 
porque deu este parecer : o estar a indagar se o 
moco serve bem, ou não, isso são arengas. 

Não havendo mai s quem fallasse sobre a materia, 
julgou-se discutida, e posta á votação, foi approvado 
o parecer , como se achava . Então pedia a palavra, 
e disse 

O Sn. MoNSENHOR PIZARRO :-Por ver, que aqui 
se tem feito algumas indicações sobre a instrucção 
pub!Jca, lembre1-me de o!Ierecer lambem Bsta .... 
- O Sn. PRESIDENTE, interrompendo o illustre orador, 
lembrou-lhe, que devia guardar a sua indicação, 
para entrar convenientemente na ordem do dia. E 
vendo, que não havia niais pareceres, convidou-o 
então para apresenta-la. 

O illustre deputado leu um discurso . E havendo 
dito o Sr. presidente, que o regimento não per
mittia lêr-se discursos, fizerão-se sobre este emba
raço algumas reflexões, dizendo 

O SR. CosTA AGUIAR :-0 regimento prohibe que 
os Srs. deputados possão lêr discursos, e ainda as 
razões, em que se fundão, ou motivos que tem para 
fazer a sua indicação; as quaes devem conter sim
plesmente a enunciação do que se propõe, sem 
preambulos, nem razões: estas devem ser expres
sadas de cór, e não lidas. Nestes termos, queira o 
illustre deputado lêr a sua indicação, e manda-la á 
mesa, para irmos conformes com o regimento. 

O SR. DIAS :-Eu quizera, que se convidasse o 
illustre deputado, para que redija o seu proj~cto, de
clarando-se, que não fica excluído. 

O SR. ARAUJO VIANNA:- Parece-me, que o dis
curso do Sr. Pizarro, é uma memoria , e que não ha 
inconveniente algum, que como tal, seja remettida 
á commissão. S.e havia de mandar sem lêr, leu-a: 
creio, que se póde receber como memoria, e re
metter á commissão . (AjJoi ado I) 

O Sn. TEIXEIRA nE GouvÊA :-Offerecendo-a como 
memoria, pó de manda-la á mesa; mas como indi
cação, não é admissivel. 

O SR. MoNSENHOR PIZARRO :-Como estes são os 
objectos, que me lembrou indicar, embora se tome 
como memoria, eu os· offereço. 

E mandando á mesa o seu discurso, como tambem 
outro, que igualmente trazia escripto, farão ambos 
enviados á commissão de instrucção publica, por lhe 
serem relativos. 

Em seg!lida, havendo a palavra, disse 
O SR. SouzA FRANÇA :-Uma das incumbencias, 

e attribuições partiçulares da assembléa legislativa, 
pelo cap . lo art. 16 da constituição é crear e sup
primir empregos e estabelecer ordenados. 

A esta camara já foi apresentado um projeeto 
de augmento de ordenados ; mas parece, que para 
a boa harmonia e para proceder-se em ordem, de
vemos marcar primeiro aquelles empregos, que 
devem subsistir e os que se devem extinguir; pois 
seria de máo aspecto, que augmentassemos orde
nados a empregos que dahi a pouco houvessemos 
de supprimir. 

O systema antigo .não tinha nenhuma semelhança 

com o systema actual; os empregos se cre<wão sem 
precisão c sem necessidade; eu poderia a pon Lar 
muitos, mas não . é para agora ... Portanto ofl"ereco 
uma indicação, para que a camara seja informada 
de todos os ·empregos do imperio, e dos seus ditfe
rentes ordenados , afim de que á vista delles a 
commissão de fazenda trabalhe sobre este objec to 
e a camara decida os que devem ficar ; só então 
poderá ter lugar o augmento de ordenados. 

No conselho da fazenda existem as lotacões de 
todas as províncias, onde se declara os difl~re ntes 
empregos, ordenados, numero de empregados, etc . ; 
podemos por ahi ter com facilidade em uma lista 
quanto é necessario . A indicação é nestes termos 
(lett) : -

" Que se officie ao governo pela repa rti ção da 
faz enda, para que mformB a esta camara do .nu
mero e qualidade dos empregos publicas d1 ' todas 
as províncias do imperio e seus rendimentos com 
distincção de ordenados e emolumentos, h a vendo 
para esse effeito as necessarias instruocões do co n
selho da faz enda, tiradas dos autos das lotações de 
todos os officios e empregos das proYincias do mesmo 
imperio, que existem no seu archi v o ; ·obsenando 
sobre aqnelles officios os empregos, que é mister 
supprimir. >> 

E find a a ·leitura requereu o mesmo senhor a 
urgencia . Foi es ta apoiada c em conseqnencia pos ta 
em discussão, disse · 

O Sn . CosTA AGuiAR:- Sr. presidente, eu não 
sei que possa haver duvida sobre a urgencia des ta 
indicação ; porque se nós não viemos aqui remediar 
os males da nação, reformar abusos, e conhece r da 
fórma e modo porque são distribuídos os dinheiros 
publicas, é então bem pouca a nossa utilidade; 
portamo acho que a indicação é de toda a urge ueia, 
e que, para poupar o tempo

1 
de que tanto necessi

tamos V. Ex. poderia pôr ja a urgencia á votação. 
Se ndo apoiado o illustre deputado e não havendo 

quem impu gnasse a urgencia, pôl-a o Sr. pres i
dente á votação e foi approvada. 

O SR. Souu !•'RA NÇA fez a segunda leitura da 
indicação e declarada a ma teria em discussào pelo 
Sr. presidente, pedia a palavra e disse 

O Sn. DuARTE SILVA: -Eu só quero fa ze r uma 
declaração. Como o ministro da justi ça mandou 
pedtr esclarecimentos a este respeito a todas as pro
víncias do ímperio, acho que se podião oxi~ir delle 
estes esclarecimentos. Sei isto porque est1ve em
pregado em uma das províncias e creio que se pedia 
uma relação exacta de todos os empregos e que ella 
já têm chegado e nos póde ser util. 

O Sn . Souu FRANÇA: - Este trabalho já está 
feito, e feito com muita circumspecção. Todos os. 
corregedores de comarca tiverão ordem de apre
sentar uma lista exacta de todos os empregados ; 
isto fez-se por uma acta que vem juramentada e 
por uma sentença se declara o numero, qualidade, 
e ordenados destes empregados, isto se acha ·no 
conselho da fazenda e com trabalho de 8 dias ou 
menos, se pdde tirar uma lista geral, pela. qual a 
camara fique bem ao facto dos officios que ha no 
imperio. Esperar pelas informacões das províncias, 
é o mesmo que nada, e nem é nêcessario; o que nós 
devemos saber é que officios ha, quanto rendem, 
quanto é o ordenado, etc., e se são ou não neces
sarios; é trabalho que está já feito. 

O SR. DuARTE SILVA: - Eu não disse que se 
mandasse pedir ás províncias informações; o que 

'in 



14.6 SESSÃO EU 27 DE MAIO DE 1826 

disse é, que se tinha já pedido pela repartição da 
justiça uma lista ~e .todos os ~mpregados e que J20f
tanto se podta ex1g.1r ~s ~a. E verd_ade que mmtas 
provincias n~o ver!fi carao as lotaçoes e estou pe:
suadido que sao mmto .poucas as que corresponderao 
ãs ordens; mas como sei que algumas os tem man
dado, propuz que tambem se mandassem ped1r estes 
que devem ser ma1s modernos. 

· O SR. SouzA FR1NÇA : -Eu sou testemunha de 
facto; trabalha-se nisto desde 1810. Quero qu.e desde 
aquelle tempo se tenha cre,ado tal ou tal o~cw, 1sto 
é uma fraccão e não póde causar grande d11Ierença. 
Todas estas listas farão mandadas ao conselho da 
fazenda e por isso requeri que se maf:!dem pechr 
pela repartição da fazenda; agora se o rllustre de
putaáo quer que lambem ~e mandem pedir pela 
repartição da justiça, entao deve mandar uma 
emenda. 

o SR. CuSTODIO DIAS : -nem é que Yenhão est~s 
esclarecimentos ; quanto mais tivermos melhor deh
heraremos. Venhão para se unir com os outros, 
não nos faz mal. 

O SR. CASTRO VaNNA:- Eu fui o autor do pro
jecto para se augmentarem os ordenados, e con: 
cardo muito com a indrcação, que me parece mm, 
jUsta. 
· Veio <Í mesa o additamento do Sr. Duarte Silva, 
c sendo lido na fórma seguinte : 

« ADDITAMENTO 

,, Que se peção igualmente esclarecimentos ao 
minislro da justiça. >> 

Disse 
O SR. ANTONIO AuGUSTO: .-Eu tambem quero 

fazer um esclarecimento. Ha pouco tempo, foi 
ordem para se fazer as lotações em Sabará, e se 
procedeu a estas lotações em d1.as de Ahnl. Eu fm 
encarregado dellas como ouvrdor da comarca e 
ha de mais uma antrga, que supponho estar no 
erario. 

Não havendo mais quem fallasse sobre a ma leria., 
pôz o Sr. presidente á votação, em prime!ro lugar 
a indicacão e foi approV'ada e depors o addrtamento, 
que iguálmente passou. 
. Pedio immediatamente a palavra e sendo-lhe con

cedida, disse 

O SR. DIAS :-Tem-se fallado em medidas, que 
de certo são mui necessarias, porém é mais neces
sario, que haja quem dellas se possa aproveitar e 
isto não succederá a um defunto. 

Sr. presidente, está ·corrompida a fonte da vida, 
aonde os homens vão procurar a vida, não achão 
senão a morte. O tribunal da physicatura vai acabar 
com os brasileiros; se se deixa o Brasil a este tri
bunal, daqui ha bem poucos dias não restará mais 
ninguem. Eu sou testemunha dos factos horroro
sos· praticados na minha província, e Deus não 
permitta, que esse tribunal chegue ás mais pro
víncias com tanta presteza como chegou á minha; 
os cidadãos se verão Gbrigados a r epellir a força 
com outra força. Este tribunal não deve mais exis
tir, derrubemo-lo; nelle o homem caritativo é pu
nido com pena arbitraria; é um tribunal opposto 
ás leis da razão e da humanidade. Eu mando á 
mesa a minha indicacão. Abaixo com este tribunal 
eternamente, se é que se póde admittir esta ex
pressão a respeito das causas humanas. 

Vindo á mêsa a indicação, foi lida pelo Sr. Souza 
França nesta fórma : 

<< INDICAÇÃO 

" Proponho que se extinga a physicatura-m.ór . . » 
E pedindo o seu · illustrr: autor urg~ncra e esta 

apoiada, entrou em drscussao e d1sse 
O SR. Il.EZENDE CosTA:-Em 18 de Julho de 1823, 

na assembléa constituinte, eu mesmo fiz uma indi
cacão a este respeito, propondo que se creasse uma 
junta de saude public.a, composta dos membros .que 
a assembléa determníasse, etc., etc.-Esta mdrca
cão teve a primeira leitura em 18 de Junho e a 
segunda em 2'7; foi julgada urgent~ e remettida á 
commissão de saude pub!rca, e por 1sso quena que · 
se unissem esses papeis a esta indicação. 

O SR. CosTA AGUIAR: - Não é possivel que a 
physic.atura, do modo. como se ac.ha organisada, 
deixe de ser abohda; e esta. uma verdade de que 
ninguem duvida. Ninguem melhor do q~e. eu co
nhece os vexames causados por este JUIZO e os 
abusos nelle in troduzidos. Póde-se avançar, que em 
muitas partes tem servido. mais de prejuizo e de 
incommodos do que de utrlrdade. 

Longe de mim a idéa de offenrler o actual _phy
sico-mór; eu ataco os abusos e iJ. orgamzaçao de 
semelhante juizo, a · cujos tiros poucos se escapão, 
talvez mais pelo capricho ou zelo mal entendido 
dos seus delegados nas províncias. Os nossos· ouvi
dos estão cheios da impressão das vozes e dos gritos 
da maior parte das pessoas, que n.esta côrte tem 
casas de vender ao publico .comestíveis e molha
dos. E' verdade que muita parte desta gente não é 
em verdade 'da melhor, quanto ao artigo conscien
cia; mas é tambem certo que ha homens de pro
bidade ~<m muitos armazens, tabernas, etc., e quei
xando-se lodos, é prova .de que ha motivo PFa tanta 
·queixa. Eu a seu tempo entrare1 com ma1s parti
cularidade neste negocio. 

Limitando-me por hora a fallar da urgencia, eu 
não posso approval-a, não porque a materia não 
seja decididamente urgente; mas porque o fie recendo 
eu na sessão de 18 do corrente, uma indicação .. á 
cbnsideracão da illustre commissão de saude publica, 
áccrca dÔ passamento das cartas dos alumnos da 
academia medico-cirurgica, ouvi ao honrado depu
tado o Sr. Lino Coutinho, que elle se propunha, dé 
accordo com a ' commissão de que é membro, a 
apresentar um plano geral para a creação de uma 
junta de saude publica. 

Esperemos pois por este trabalho, que talvez não 
tardará e para então acabarmos por uma vez com 
semelhante juizo ; por isso voto, que por ora se não 
faça obra alguma, e que esta indicação êleve ficar 
adiada para se tratar desta materia. 

O SR . GETULIO : -A commissão de saude publica 
está fazendo um projecto a este respeito e creio que 
jã o Leljl quasi feito. 

Requerendo mais alguns Srs. deputados e o mesmo 
illustre autor da indicacão o adiamento, foi este 
proposto pelo Sr. presidêute e approvado, até que 
a commissão de saude publica apresentasse o seu. 
projecto . 

Pedindo novamente a palavra, disse 
O SR. CosTA AGUIAR: -E' tempo Sr. presidente, 

de fazer constar ao publico o cuidado que esta ca ... 
mara toma, pelos interesses do imperio, e ás nossas 
provincias mais remotas, que a distancia não é capaz 
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de produzir no;; representantes da nação a mais leve 
idéa de esquecunento. 

A província do Parã, digna certamente de melhor 
sorte do que desgraçadamente tem tido até aqui, 
não só pelo desmazello e inepcia do governo antigo, 
mais igualmente pela falta de noticias e até dos 
con1tecimentos locaes, de que o actual governo 
devia estar ao facto e que (cumpre dizer a verdade) 
ainda são ignorados ; a província do Pará digo, sem 
duvida uma das principaes do imperio, se não pela 
sua população, que ainda é diminuta relativamente 
á grande extensão do seu territorio, pela riqueza de 
suas producções, immensidade dos se.us generos d~ 
exportação e augmento de commerClo, de que e 
susceptível, está por assim dizer incognita. Os seus 
vastos sertões não tem sido penetrados no mais 

·11' execução dec semelhantes planos 'l A Ui não ha 
hoje um engenheiro, ha sim alguns officiaes de arti
lharia, de que ainda se póde lancar mão, mas estes 
D?esmos talvez não possuão os cónhecimentos pre
CISOs ; e quando os tenhão, que poderáõ fazer pri
vados do necessario, para pôr em pratica taes conheci
mento~ 'l Esemas~ecessarias '"lrdens, que autorisem 
o prestdente da JUnta da fazenda para a devida 
execução, ~o que se exigir 'l E' por tanto de abso
luta necesstdade, prover ácerca de tão interessantes 
objectos ; e é por isso, que peço a esta eamara li
cença, para ler a seguinte indicação. 

Leu-a, e era concebida nestes termos: 

(( INDICAÇÃO 

recondito delles; apenas conhecemos as margens <l l1roponho.-Que se indique ao governo, a neces
dos seus innumeraveis rios, e muito pouco do seu sidade de mandar com a pos,gvel brevidade um 
interior. Os antigos generaes nada fizerão e os que naturalista, e um engenheiro de .. econhecidaap_tidão, 
alguma cousa pretenderão em beneficio do Pará ou e talentos, visitar a província do Pará, e Rio-Negro;· 
forão estorvados nos seus planos ou mudados logo rdeecolher todas as informações utcis, e precisas á cerca 
por uma corte sempre temerosa, e por isso mes- suas producções, c fortíficacões; transmittindo 
quinha, no que concedia a aquella província. depois cada um dos referidos empregados o resultado 

No tempo do general D. Francisco, se bem me de suas obser,·ações, e exames ao presidente do Pará, 
lembro, esteve alli um naturalista mandado de I e ao governo, afim de se darem as providencias, que 
Lisboa para examinar os diversos productos daquelle parecerem mais adequadas á aquella vasta, e ferti
vasto terreno e colher todas as mais informacões 

1 
lissima porção do territorio do imperio; sendo desde 

que julgasse convenientes; mas este naturafista · logo autorisado o mencionado presidente, para pôr 
aliás homem de luzes, pouco fez ; o seu estado de em J?ratica, e execução, as que forem de sua compe-
saude ou o medo de entranhar-se nas expessas c tencia. )) . 
gra!ldissimas matas ~o. soberbo Amazonas, obrar~o Depois de lida, disse o mesmo 
mrus sobre o seu esplflto, pelo lado das commodt- Sn. CosTA AGUIAR:- Sr. presidente, a simples 
dades ~ ~o socego, do. que pelo lado do dev~r e do leitura e enunciação desta minha requisicão, faz vêr 
zel.O, limitOU-Se a enVIar d_Ifferentes,. COllCCÇOeS de a urgencia dO negOCiO; e Ser-me-h ia muitO lison
ammaeS para o musP;U de Lisboa e alouns productos geiro se ella fosse apoiada pelosillu t es dep t d 
do_s outros dous ret!J.OS da natureza e largou de ' que ~1e ou,·em. s r u a os 
ma o o exame e pesqUlza do que· talvez devesse curar 
com mais assiduidade. . O Sn. Go~çAL\"Es_ 1\hn.rt~s :-Parece-me·. que o 

Com a retirada deste homem para Portugál, as 11lustre. deputado na o levara a mal, ~ue apotand~ a 
cousas ficárão no mesmo estado e o governo antigo '!rgenc.Ia, ~aça ao mesm? tempo ext~nswa. esta medtda 
nunca maís cuidou de promover semelhantes inda- a_provmcta ~o 1\laranhao, que estaquasinasmesmas 
gacões, tão uteis e necessarias, ficando até agora ctrcumstanctas. 
quâsi desconhecidas as immensas riquezas que dalli O SR. CosTA AGoun :-Conheco perfeitamente, 
podem ser extrahidas com reconhecidas vantagens que a minha requisição póde, e !leve mesmo ex
para uma província, actualmente privada de re- tender-se a mais algumas outras pro\·incias; mas eu 
cursos, e desgraçadamente em estado de progres- limitei-me á que me pareceu necessitar já com mais 
siva decadencia, pelas passadas convulsões, que urgencia, do que eu -proponho; não tenho por tanto 
ultimamente tiverão lugar, se quanto antes não duvida, no que pretende o nobre deputado, e de 
procurarmos remediar seus males. bôa vontade concordo. 

Em igual abandono se achão tambem · seus ne- O SR. BMULIO Muxrz :-Eu taníbem proponho o 
gocios militares, com particularidade, o que diz mesmo, que o illustre deputado o Sr. 1\lartins, 
respeito á defesa dos seus pontos, e com mais particu- g~e esta medida se. faça extensiva á província do 
Iaridade aind,a, o que é relativo á defesa, e fortifi- \ Maranhão; porque está nas mesmas circumstancias, 
cação da grande ilha de M~raj?, que é para assim 

1 

e tem múita necessidade. de obras, que se não podem 
dizer a chave de toda a provmc1a, e de todo o Ama- fazer sem um engenherro habíl. A barra do Ma
zonas. Escuso demorar-me em provar a necessidade ranhão sabem todos, que é de muito perigo, pelos 
de defender aquella ilha, donde se abastece de carnes t bancos de areia, que alli se achão: é necessario 
verdes, e seccas a cidade, todo .o seu extenso districto, I fazer-se-lhe a abertura, e isto não se poderã con
com muitas outras partes do Pará: escuso tambem 'i seguir senão por um hoinem pratico nesta obra. 
demorar-me em provar a importan~i{l desta ilha, pela ~or vezes, e já no tempo do caeitão ~ene:al Sil
sua posicão, pelas suas produccoes, e por outras vetra, se tratou della, procurando tmpedl.l' a tmmen
muitas cônsideracões, que faciliDente occorrem a I sidade de areia, que alli se vai ajuntando; mas por 
quem tiver o menórconhecimento daquella provincia, i "falta de habilidade, ou zelo, se acha no me~mo es
e da consideracão, que ella nos deve merecer. Tudo ' tado; e quasi assim outra, que tambem se princi
quanto eu podêria agora accrescentar a este respeito, I piou, e apezar da grande utilidade jaz no esqueci
seria perder tempo ; porque de certo não haverá ' cimento, é um cáes que circule a cidade, e empeÇa · 
"DÍI!guem, que possa duvidar do que deixo expendido. , o descimento das mesmas areias. Outras muitas 

Mas, ~~mo conseguir tão. ne_cessari_os e indis{len- i ainda ha, co~o ~ de !lsperar d~ uma _província tão 
saveis fins, se naquella provmc1a faltao os me10s 't moderna, CUJa dnecçao necess1ta mmto de pessoas 
Se ella se acha privada até de officiaes proprios para I peritas, e que hajão de levar ao fim. a em preza, para 
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que não fiquem sepultadas essas mesmas pequenas 
despezas, que comsigo tem consumido. Por tanto 
apolo a urgencia, fazendo-se a indicação extensiva, 
.tambem á província do Maranhão. 
- O Sa. CuNHA MATTos:-E' tambem urgente, e de 
-tanta transcendencia a indicação do Sr. Costa Aguiar, 
que não deve deixar de passar, e eu accrescentarei 
alguma cousa; mas não sei se já está a urgencia 
-em discussão..... . , 

E declarando o Sr. pres1dente, que entrava em 
discussão, continuou o illustre orador. 

A ilha de l\larajó é a chave de todo o Amazona~, 
e uma Yez, que um só ponto da parte do norte seJa 
occúpado pelo inimigo, póde-se dizer, que o imper10 
estã todo invadido. Marajó, Sr. presidente, a:s obras 
de Marajó são as que defendem as províncias do 
Pará, do Rio-Negro, de Goy4lz, l\lato-Grosso, e 
,S. Paulo, e ha uma facilidade immensa de passar 
deste banco da par,_ do nprte, e entrar por todo o 
.Jmperio. A indicação do St'. Aguiar, é de toda a ur
gencia, mas eu me persuado, que ainda não tem 
muita forra. Um só engenheiro é muito J?OUca 
cousa; pvrque. tem de ver toda a linha div1soria 
entre a provineia do Pará até chegar ao forte 
de S. José dos Marabítanes, e tem que exa
minar milhares de pontos interessantíssimos. Eu 
sou de parecer, que a este engenheiro se ajuntem 
officiaes de artilharia para irem reconhecer todos 
os pontos. 

Eu levantei um mappa geral da província de 
Goyaz, do maior ponto que existe, e posso apre
sentar este trabalho; não digo, que é perfeito, porém 
mostra todas as communicaçõcs, c em escala de 
8 pollegadas por gráo. Eu o aprQêentarei para ser 
examinado por pessoas, que tiverem mais conheci
mentos do que eu, c assim se poderá tirar delle 
utilidade para o grande fim dos Srs. deputados. 

_ O SR. Ltxo Counr.Ho :--Eu acho, que a indicaÇ<io 
é muito urgente, mas desconfio do fructo ; porque 
tenho visto, que todas as partes para onde se tem 
mandado engenheiros, officiaes de marinha e de 
artilharia, as obras tem-se arruinado em lugar de 
se melhorarem. Foi mandado João Felix, para tirar 
o baixo em Pernambuco, quiz construir um arco, e 
em vez de fazer o arco, deti com a ponte abaixo, e 
foi causa de morrerem em uma noite, mais de600pes
soas. Nós estamos no estado da natureza tal e qual, 
não temos estatística, não temos conhecimentos dos 
rios, nem localidades; e emguanto não se crear um 
corpo de officiaes engenheiros ou corpo de genie 
que exista na capital, tendo um outro corpo subal
-terno. para se determinar com ordem o adiantamento 
das obras, que se precisa, não teremos nada. 

A Hollanda, Sr. presíden te, um paiz de cons
trucção, onde a natureza n,ão deu. habitação aos 
homens, tem este corpo, e uma JUnta que tem 
conhecimento exacto de todas as obras, que se pre
cisa, donde dimanão todos os planos, e feito um o 
manda distribuir por todas as províncias ; porque o 
1azerem-se obras a torto, e a direito, póde ser muito 
·prejudicial; e por isso queria que o Brazil tambem 
creasse um corpo destes para as obras de fortifi
·cacões publicas, de outra sorte mandando um enge
nheiro para. cá, outro para lá, nada se aproveita. 
'Todavia apoio a urgencia. 

O SR. CUNHA MATTOs:-João Felix nunca esteve 
-encarregado da ponte,· nem podia destruir o banco, 
porque é obra mui grande. _ 
• O SR. Liso CouTINHO:-Para aclarar o honrado 

membro, direj que Ioão Felix foi encarregado de 
desentulhar o mosqueiro. 

O Sn. CAVALCANTI;-Eu quero fallar sobre a ur
gencia, e responder a alguns dos Srs. deputados, que 
me tem precedido: O illustre deputado o Sr. Costa 
Aguiar, desenvolvendo sentimentos · de patriotismo, 
e enthusiasmo por uma provineia do lmperio, que 
de certo é das que mais realção em producçóes de 
riquezas da ·natureza, que tanto devem contribuir 
para a felicidade da sociedade brazileira, requer com 
outros Srs. deputados, que se mandem um enge
nheiro, e um naturalista ao Pará. O que vão fazer 
estes h-omens? Indicar as riquezas, que encontrarem, 
e informar a assembléa, e ao governo ~lo estado 
actual, em que se acha aquella província. Pergunto, 
havemos de esp~rar por estas informações para ao 
depois darmos as providencias'? Certamente que não 
nos é isto preciso. 

A importancia do Pará, é já bem conhecida a todo 
o brazileiro amigo de sua patria: as eonveniencias, 
que podem prmir ao Brnzil das riquezas daquelle 
província, o abandono em que ellas se achão, e a 
necessidade de soccorros, que a mesma província 
exige da nacão, est('u que são bem conhecidas á 
grande parte dos illuslres deputados desta camara, 
e mesmo ao governo, que presumo não terá já lan
cado vistas beneficas sobre aquella parte da nação, 
por não lh'a ter talvez permittido o embaraço de 
outros negocios, a que primeiro convinha attender. 
Parece-me, que quem mais contribuirá á chilisação 
e fazer florccer as províncias, mesmo no seu interior, 
é a navegação. Se tivessemos formado a nossa ma
rinha, e eu conhecesse o nosso estado de finanças, 
diria, que yromovessemos quanto antes a navegação 
dos rios: e este o meio de fazermos floreccr o Parâ, 
e as demais províncias, qu_e se prestão a elle. Pela 
na,·ega~ão interna nós facilitaremos ao commercio 
e á agncultura os meios de transportes, nos aproxi
maremos ás relações na sociedade, nós teremos me· 
lhores meios de defender-nos contra os nossos ini
migos, e grande parle das províncias dispensará 
estas fortificacões dispendiosas e de pouco proveito, 
pois que cada ·vaso de guerra, e mesmo mercante, é 
uma praca amovivel, que é collocada aonde convém 
para embaraçar qualquer aggressão inimiga, e pa~a 
prestar soccorro á parte fraca atacada; e de mats . 
senhores o Pará offerece grande commodidade a, 
este meio de o fazer engrandecer.. I 

ExceUentes madeiras de construcção, que nadão, 
por assim dizer, no leito dos seus rios; indígenas os 
mais socia,·eis da America, que cercão as margens 
destes mesmos rios, e tem uma grande aptidão, não 
só aos seniços de marínhagem, mas até aos officios 
mechanicos necessarios ás construcções navaes; pro
duccões no reino vegetal e mineral, que se prestão 
ás mesmas construcções; e facilidade de encontrar 
por toda a extensão da província alimentos para o 
sustento da vida, além de outras muitas vantagens, 
fazem- me persuadir, que o mais apropriado soccorro, 
que o P~rá exige, é o de ~!omove~mos, quanto ante~, 
este mmo ·de o elevar. Voto p01s contra a urgenCJa 
de se mandarem engenheiro, e naturalista ao Pará, 
esperando, que esta illustre camara possa promover 
o augmento desta provincia do imperio indepen· 
dente destes novos emíssarios. 

O SR. CosTA AGUIAR: - Eu agradeço muito ao 
illustre deputado o enthusiasmo, que me suppõe 
pela cau~ do Brazil; fez-me nisto justiça, e posso 
assegurar-lhe com verdade, que se não engana. 
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A minha indicacão é de toda a urgencia. e até pelo porém assento que, J>ela sua I?aíor complicação e 
e:s:tracto do discurso do illustre deputado se conclue demora, e pelo constderavel dtspendio que . exige 
isto mesmo. A província do Pará, não está conhecida não J!óde ter um effeito. tão prompto, como 0 qu~ 
em todos os pontos do seu interior: os mesmos propoe o Sr. Costa Agmar. O plano do Sr. Lino é 
habitantes delta não conhecem muitas co usas, que na verdade bo1_11. e quando podermos, acho util por
alias serião sabidas, se os seus sertões fossem melhor mo-l1> em prabca ; mas como não temos muitos eu
examinados. genheiros. e natur~lis!as babeis,_ façamos por ora 0 

A maior parte das villas e aldêas estão situadas bem pa~CJal , que mdica o Sr. Costa Aguiar. 
nas margens dos rios; porém as diversas ramificacões Demats o tratarmos particularmente do Pará e 
destes rios e o seu interior, tem sidó pouco obser- Mar~nh~o, é uma especie de justiça para aquellas 
vados, a excepção dos lugares mais proximos aos provmCias; as do Sul estão atrazadas, e não tem re
mesmos. Quasi por túda a provincía, ha uma quanti- cebido o melhoramento que merecem ; mas as duas 
Jade immensa de drogas, e de outros muitos pela distancia em que ficão da corte, tem sido ainda 
productos ainda desconhecidos, e que não podem muito mais desprezadas, e consideradas como se 
ser bem analysados senão por um naturalista. Todos não pertencessem ao Brazil. 
os Srs. deputados tflm fallado sómente na parte Entretanto são de grande pezo entre as outras do 
que diz respeitoauen.renheiro: e o Sr. Lino Coutinho imperio, e nellas, principalmente no Pará tem mais 
lembrou a necessidade de se formar um corpo destes que ver e examinar qualquer naturalista, tendo ·o ·· 
officiaes, para p1·eencher os fins que eu proponho. l\~aranhão sobejo dinheiro para as despezas necessa
Oxalá, Sr. presidente, que isto se podesse já nas ao fim proposto. Portanto approvo a indicaÇãó 
verificar l e acho que por ora não tem lugar o plano do Sr. Lmo 

Mas que tempo não devê passar antes que isto Coutinho, como· menos exeqmvel por mais gigan
tenha lugar: alem de que esta creação deve ser por tesco, 
um projecto ue lei, que não póde deixar de St~r o-su. M.\RCOS ANTONIO: -Eu quizera ac~res
joeirado, e passar por ambas as camaras, o que de centar alguma cousa á indicação do Sr. Costa Aguiar 
certo consumirá grande espaço de tempo. i\'ôs temos se o levar a bem, e é que este engenheiro seja igual
muitos otliciaes ben~meritos e amantes do paiz, mente encarregado de propor, ou indicar nm ca
que podem desempenhar jti esta commissão; e IJUe ~in~o de m~is facil communicação entre a pro
inconveniente ha, de que o governo mande quanto nncw do Para, e o centro da capital do imperio 
antes um engenheiro'? Disse o honrado membro, para que não seja estn communicacão tão tardia' 
que me precedeu, que ha\'endo de esperar-se pelas levando 6 m;:zes, ou indo por Inglaterra. Pelo~ 
informações, que déssem o engenheiro c o natu- mappas se ,·t\ que se podem\ isto fazer pelo Hio 
ralista, seria isto de muito tempo, e por isso nada 1\ladeira. 
serviria para as p1·ovidencias, que se houvessem de O SR. CosTA AGUIAR: ..;...Eu não me opponho ao 
tomar. que lembra o nobre deputado, e estava até na re-

Eu peço licença ao illustre deputado para ponde- solução de proptlr, de.·accordo com os Srs. depu
rar-lhe, que não entendeu nem a letra da minha in- tados do Pará, um plano sobre o modo de se ar
dicacão, nem o fim a que me proponho ; porque de ranjar um caminho do Pará por tet·ra até esta 
outrô modo observà.ria que eu lembro autorisar-se capital, o que não é tão dillicil, eomo se jnlua por
desde já o presidente do Pará para por em pratica que ~o !fiais tardar,_po.demos ter noticias d'aquella 
as providencias, que estiverem ao seu alcance, e provmcta em 50 a 55 dws; mas não pelo camiuho 
que fossem da sua competencia. De mais como se de !J,Ue fal!a o h?nrado membro ; , e ~im pela subic.i~ 
começão os grandes estabelecimentos, e como se do locantms ate Porto-Real, e d alh pofa província 
plantão as boas instituições, sem que primeiro ~e de Goyaz, e ultimamento pela de ~finas: entretanto 
preparem os meios, e se ponhão em pratica os prin- o engenheiro, que fôr, púde ser encarregado deapre-
cipios, sobre que devem ser assentados? sentar este plano. 

Nada ha pois, que obste a que o governo mande O Sn. VAsco:o;c"LLOs:- Sr. presidente. eu não 
já um naturalista e um engenheiro ; sejão elles pe- acho urgente a indicaçào ; porque a este respeito 
ritos no seu officio, tenhão zelo e ardor pelo bem temos já lei. A lei da creação dos gm·ernos provin
publico, e tudo devemos esperar dos seus trabalhos ciaes ordena que as p10vincias mandem a estati!
e observações. tica, e proponhão os seus melhoramentos ; e nós 

O Sn. GoNÇALVES M.\RTlNS: -Sr. presidente, não não devemos resolver cousa alguma sem conheci
ha duvida da urg'encia desta indicação. Xs provin- mento de causa. 
cias do Pará e Maranhão, talvez as mais importantes · Devemos pedir informações ao governo; porque 
do imperio, se fossem olhadas, como devem, pare- nós não sabemos se os conselhos provinciaes tem 
cem até acharem-se riscadas do mappa do Brazil: cumprido com o seu dever. 
As providencias para essas províncias chegão lá em O Sn. · Onomco :-CrciÓ que o qllê está proposto 
6 ou. 8 mez~s, ás_ vez~s por I.n~laterra, e outras na indicação não depende dessas informacões. ··Os 
vezes nunca la chegao. E necessar10 que se conhecão cons~lhos provinciaes, por falta de regufamento, 
bem os recursos, que têm aquellas provin·cias. O go- não tem trabalhado em parte alguma; e nas pro
verno tem-se cansado em exigir um conhecimento vincias. de que se tem íallado, não ha naturalistas 
exacto dellas: chegão as ordens, e existem na lem- nem engenheiros, só se os lá tiverem mandado íazei 
brança, os primeiros oito dias, depois ninguem mais de barro. 
cuida em executa..,las. Torno portanto a dizer, qu~ O Su. CuNHA MATTos:-Como se fallou em com-
julgo a indicação muito urgente. municações, quero dizer, q,ue se póde mui bem vi1 

O Sn. Oooarco :-Eu tambem voto pela urgencia da província do Pará em 60 dias. 
da indicação. Aquelle plano, traçado pelo Sr. Líno O Sa. Lnw CouTINuo: -0 honrado membro ( 
Coutinho, é mais extenso e da sua execução havia- Sr. Vasconcellos, quer que o conselho provincia 
mo~ l'.nlhPr AAllnramente resultados mais fecundos: faça todas est.'ls cousas; mas, Sr. presidente, quen 
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é o conselh? d~ pr<_Jdn_cia-: São homeu~ particu-~· ticando o actual pbi~ico-mór daquella provincia, que 
lares, que na o sao sc1ent1ficos; e como hao de estes tem analysado a ma1or parte desses vegetaes. Eu 65..;· 
h:omens ente?der da estatistita, !! . do e~amc dos tava disposto até _a fazer uu~a indicaçã~, para que 
ncos, c dás nquezas naturaes? E unposs1,·el: e se se creasse na cap1tal do Para tuua cade1ra de bota
o ministro pt'dc isto, pede um impossível. O con- nica, cujos alunmos fossem descobrir, e classifical' 
selho. não p0dc ,:aber :::cnão do regimcn particular estes admira,·eis productos; porque desgracada
talvcz sli da capital, e isto mesmo já é muito. E' mente não se sahe nada, senão pelos escripto·s de 
necessat'io, por consequencia, que Yá um homem de alauns estrangeiros como Condamine, que apenas 

-estudos, que examine os pontos defensiveis, os pro-· refere o que vio nas margens do Amazonas, e talvez 
duetos naturaes, o melhoramento, que podem ter. se, saberá mais alguma cousa, quando aparecereru 
Isto não púde ser ft>.ito pelos membros do governo : as' observações dos dons sabios naturalistas alle
é indi?pensaYel, que o seja por pessoa intelligente mães, que ultimamente viajarão até a parte supe
destas materias. rior do Rio-Negro; portanto, torno a dizer, acho, 

O Sn. YAscoxcELLOS: -0 que diz o illustre de- que é urgentíssima a indicãção. . 
putado, é opposto á lei, porque ella diz (a lei de 20 _O ~n. _YEnGu~mo: -:Parece-me COf!l etTelto, que 
de Outubro de 18'23 ), que os conselhos provinciaes a mdiCaçao contem J?-Ultas causas utm~, 1uas tam
formaráõ a estatistiC'a; e se isto é impossiYel, então b~m me parece mmto pequena; porque. esta me_
os legisladores, legislárão um impossível. Eu creio, d~da pode ter lugar para to~as as_pronnc1as, e nos 
que elles, apezar de sen~m tão destit.uitlos de ho- nao de,·em_os ~ntrar em partlcul~ndades de uma, ou 
mens, que entendãÇJ até que co usa é estatística, a po- outr!l provmcw, quando as medtd_as podem ser ex
deráõ fazer melhor do quo os engenheiros, que hão ~ens1v_as ';\ !odas as outras. Demais, supponho, q_ue 
de ir daqui. Quanto ao que disse o nobre deputado, e attnbu~çao d? governo, mandar-nos um relatorw, 
que os conselhos não tem trabalhado por falta de e antes ~Isso nao devemos_ fazer nada, e nem ent~ar 
regimento, eu responderei, que a lei, que convocou !l.este objecl.o: E' nec_essano, qu~ ve~ha o relatono; 
os conselhos de província, que é a de 20 de Ou- Ja te_m ~~cornd~ mmto tempo, 1 apo~ado f) ~ temos 
tuhro, tem um regimento: e portanto havendo lei ~ent1d? Ja sufficwt;~temente a_ falta delle (apowdo f): 
a este respeito, deve suppur-se, que os conselhos e p~eC!so, 9u~ se mste ( apotado! J, que se mande 
t.em cumprido com os seus dnveres. pedir; entao e de esperar, que cada um d_os Srs_. de: 

O SR. SEIXAS:- Eu creio, que o Sr. Vascon- pulados, propunha ~s ~edidas necessanas, nao so 
cellos nito percebe hem o fim da indicação, quando para essas d~~s provm~las, mas para todas_ as outras 
ella pede qnc se mande um engenheiro, e um na tu- 3. quer~ com em, que tsto _se faça "~tenSJVÇI. Por-
al. ·t.a.. por }Ue diz tJue 0 - •·onselhos das IH"ovin- t<~'}to. 'o to contr!l a urgenc1a, e requetro o admmento 

r_ I!> •. l • "' ·· . . . ate vir o relatorw. 
cias, estau encarregados de formar a estatistica. . ·-

En não sei, que relação possa ter a estatística com O ~R- Sttv;\ LoBo : -Eu so~ da opmzao_ do 
OS ('OUhPrimeniOS particulareS da historia natural, S~. ~lnO ~OU~mho, ~as tambem JUlgo, que amda 
que são os fins, a que se dirige a indicação: julgo-a nao e pratlca,el. Serla l~om haver 1!-m centro, para 
portanto urgentissima. Pelo fJUC toca ao engenheiro que ~odos e~ses est~belecm~entos estivessem em har
:oe.ia-me licito lançar um golpe de vista unicamente moma, J'01s tal, dispens~na ou totalm~nte, ou e~ 
<: b e o deploravel e;;tado dacomat·ca do Rio-~e"ro pa_rte al,uns do:; outros' mas nem .por lsso se de' e 
.o r-. _ -~ . . . · "' · dCJxar em total desprezo aquelles lugares, que por 

Allt, nao ha ~ma só ~scola de pn_mPua_s letras, ora nos parec~, que· necessitão mais. O Maranhão, 
se~do _a popnlaçao ~e ma1~ de 20 m1l hab1tant<:_s ; apenas conheceu um engenheiro, que tirou com 
os m~10s, 911~ formao a f!IO_f par_te desta populaçao, parte da estatística a planta da cidade, unica qtte 
tem sH~o VJCtimas ~a mais msac1awl cobtça, e atr?.z existe no imperio. Portanto, acho de urgeucia a in
tyranma, dP manmra, q~e espancados, e persegm- dicacão do Sr. Costa Aguiar. 
dos, :;e tem tornado mmtos a refugiar nos bosques, .. . . 
persuadindo aos out.ros, que se não alliem. E' na O _SR; Du~:- Voto tam~em p_ela urgenc~a; e 
venladê impo;;sivel, que homens acostumados a se nao e prat1cavel e~sas fort1ficaç~es de defeza, em 
viver no estado da independencia natural, prefirào lugares de tanto pengo, como se tem mostrado : 
a essa liherúade absoluta um genet·o de vida, aonde sou dP. parecer, que se mande algu"! vaso, par!!, 
não- encontrão, se não a mais terrível e insuppor- como m_na foti.aleza ambulante, prevemr algum ma o 
t· ''el escravidão acontemmento. c . 
a · _ . . _ Tendo-se julgado suficientemente discutida a ur-

Por outra parte, n_ao ha alh fort1fi~açoes, que me- gcncia, foi posta á votacão, e approvada. Em con-· 
reção este nome, nao ha tr<!pas,, na o ha nada; ao seqttencia teve a indicação segunda leitura. E vindo 
passo, que a comarca do R1o-1'\egro se torna da á mesa um additamento do Sr. ~lartins e outro do 
maior i~p!lrtancia, pela sna posiÇ,ão confinante com Sr. Cunha ;\'Iattos; forão tambem Udos 'pelo Sr. se
as provmCias do Perti, Goyanna l<ranceza e Hollan- cretario, na fórma seguinte. O do Sr. 1\Iartins. 
d!"za. Ora, pergunto eu, se nest.e estado de desgraça 
não será bom mandar um engenheiro, ao menos, 
para informar com conhecimento de cansa sobre os 
meios da segurança de um paiz aberto por todos os 
ladost ... 

Pelo que 'toca ao naturalista, parece, que até nflm 
póde admittir discussão. Quem não· conhece as 
raras prodncções, e vegetaes preciosos, de que 
abunda a provinda do Par<í, aonde tem sido tão pro
veitosos á humanidade I Quando se cortou a com
municacão com Lisboa na época da mvasão dos 
francezJs, não se fez uso em todo esse tempo, se
não dos remedios do paiz: e isto mesmo está pra-

cc ADDITAMENTO 

cc Apoio, e requeiro para a província do Mara
nhão, o mesmo que o illustre deputado Costa 
Aguiar requereu para o Pará. >> 

O do Sr. Cunha 1\fattos. 
« Peço, que ao engenheiro, que fôr encarregado 

do reconhecimento da ilha de~Marajó, e outros 
pontos da província do. Pat"á, se ajuntem algnns ofli
ciaes de artitilharia, que se reputem os mais babeis.» 

Os quaes sendo apoiados, o Sr. presidente decla-
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rou entrarem em discussão com a materia da in di- esquecidas, estão no abandono, é quem póde melhor 
cacão. E havendo a palavra, disse lembrar as providencias do que . os mesmos depu• 

Ô Sa. SEIX.A.S: -Emquauto aos engenheiros, pa· tados? Havemos de estar sempre a pedir informações 
rece-me, que o governo já tem tomado algumas me- ao governo; quando nós somos os mais bem infor
didas a este respeito; pelo que toca porém aos offi- ~ados, c conhecemos as necessidades das provín
ciaes da artilharia, creio, que não é necel'sario, que Cias'! Podemos ser accomettidos pelo inimigo e não 
vão daqui ; porque lá ·mesmo existem alguns offi- temos um só porto para o commercio mesmo' de ca
ciaes haheis ; portanto acho que isto não é neces- b?tagem._ A barra do ~~~r'!-nhão está. nas circumstan
sario, até mesmo para não haver mais demora na Cla~ de nao poder ad;mttlr ~I? s~ va~o ; precisa-se 
ida dos engenheiros, que eu considero tão urgente. abrrr· um ca_nal, {!ara g:ue o m1m1go nao possa vedar 
Por isso julgo não se deYêra admittir o additamento o commerc1o do mter10r; os povos tem feito infinitas 
do illustre deputado o Sr. Cunha Mattos. diligencias para esta obra, e tirando-se as areias 

O Sa. CuNHA MATtos : - Eu de nenhuma ma- ~ca a co~municação livre: ma~ diz-se logo «peça-se 
neira digo, que vão os officiaes do Rio, mas sim os mformaçoes ao governo » eu na o o acho neccssario; 
mesmos do Pará, no caso de ·o!' haver; porque é P?rque 05 deputados sabem, e são testemunhas de 
necessario que esse engenheiro ache collaboradores Ylsta. Suppo~hamos q?e 0 gove!no díz, que se deve 
que tenhão conhecimentos topographicos e choro- e~perar pela mformaça? do p~esidente da província, 
graphicos da província, e estes conhecimentos nao daremos as providencias? (Foi chamado a 
melhor os terão os naturaes do paíz. ordem pelo Sr. presidente.) Eu esto_u na ordem, e 

sempre que um deputado trata dos mteresses da sua 
O SR. VERGUEIR.O :- Proponho, que primei- proYincia, está na ordem .. Portanto digo, que não 

ramente se peça esclarecimentos ao governo, por de,·emos sempre pedir mformacões ao governo 
que nós não sabemos se já se Ill:~ndariJo estes principalmente quando o deputado· apresenta factos; 
homens, e p_óde ser !nesmo, que se esteJaO pro~~1ran~o _ decida entretanto a camara o que quizer. 
pessoas ma1~ ~abms {lara ~s~as cousas. ~os nao o SR. VERGUEIRO:-Eu não posso ouvir dizer, 
sabe~ os nada d1sto, e na o ped1namos esclarecimentos anezar de terem mui to cred1· •o os Sr d t d . b e f c l . t" • ... . • • epu a os, so r co usas par I. u ares, se o ~o" erno nos n ess~ e de estarem informados das necessidades das suas 
mandado o relatono geral ; ent• etanto, eu mando a províncias, que se não precisa pedir esclarecimentos· 
mesa uma emenda. ao governo. Talvez quando tivermos de tratar de 

Vindo á mesa, foi lida nestes termos: algum prejecto de lei, que não tenhamos necessi
dade de os pedi!·; mas quando se trata de arguir o 
governo por alguma falta, necessariamente o devemos 
ou,·ir. Diz um nobre deputado, que a província -do 
Pará não está em estado de defesa, isto e uma falta 
e· havemos de increpal-a, sem ouvir o governo, issJ 
de modo nenhum. 

CC E!IEND.\ 

cc.·Requeiro, que primeiro se peçàoesclarecimentos 
ao governo. >> 

E sendo apoiada, entrou com a materia em dis
cussíto. Em seguida, pedio a palavra, e disse 
, O Sa. LtNo CouTINI:lo:- Eu concordo em que 

se peção esclarecimentos, mas tambem já parece 
tarde. Os ministros, deverião ter já mandado á esta 
caroara a conta, que a constituição determina, e nós 
estamos nos vendo nas circumstancias de não 
podermos tomar medidas nenhumas, sem pedirmos 
esclarecimentos .... Propõe-se uma indicação, pre-. 
cisamos de esclarecimentos, propõe-se outra indi
cação, venha outro escrarecimento, ·e assim uma 
terceira, e desta sorte estamos gastando o tempo em 
pedirclarezas. A ~onstituiçãomandaqueosministros 
dêm conta dos artigos, que nella estão marcados. Eu 
já aqui fiz uma indicação, que se mandasse dizer 
ao governo que dosse aquellas contas, que a consti
t,.lição manda; esperemos por ella, e depois é que 
podemos . regular os nossos trabalhos; de outra 
sorte, não póde ser; porque é necessario, que· este
jamos inteirados do que se tem feito, para se 
-tomarem, as medidas, que a camara· aehar, que se 
devem tomar. . 

O Sn. Onon1co :-Ergo-me para lembrar, que 
não só devemos esperar, mas instar por esses 
esclarecimentos. Já estamos fartos 'de esperar e elles 
cada vez se fazem mais necessarios. 

O Sn. GoNÇALVES ·M.\1\TINS: :- Sr. presidente, 
quando se trata da felicidade e bem estar dos povos, 
que representamos, parece · que de,'emos deixar 
tudo quanto .é . theoria, se a pratica a desmente. 
Nós os deputados das differentes províncias não 
viemos só para fazer leis geraes, mas lambem para 
acudir ás precisões das provindas,_ que representa
mos. As províncias do Pará e· Maranhão estão 

O Sa. CoSTA AGt'IAR :-Eu não me opponho a 
que se _peçào est~s escla~ecimentos uma vez, que 
elles nao empeçao a part~da desde .iá dos empre
gados, que eu lembt·o. Disse o Sr. Vergueiro .. que 
quando algu~ s~. ~eputado a~guir o gov'erno, 
devemos pedu primmro esclarecimentos antes de 
procedermos a qualquer deliberacão ; mas eu não 
posso comprehender como seja arguir o governo o 
indicar qualquer deputado a necessidade, que tem 
uma prOl'incia desta ou daquella medida, e menos 
ainda que seja arguição o inculcar a necessidade de 
mandar um· naturalista e um engenheiro. 

Pelas razões, que j<i expuz, parece-me conveniente 
lembrar, que se precisa mandar estes homens .e 
creio que isto não fica m.al a esta camara, nem ho 
pouco ao governo o ser lembrado ácerca de uma 
providencia, que se .julga necessaria. Suppouhamos 
que o governo tenciOnava fazer o mesmo que eu 
lembro, 1}UC púde succedet· . disto? . Mandar mais 
depressa: Acc~esce que pelo q~e diz respeito ao 
engenheiro, cwdo que se trata disto ; porque eu sei 
de um official francez ao nosso servico, que estavà 
para ir para o Pará, e que até se despedia de mim 
por uma carta, porém não sei se já foi, ou se outra 
cousa se deliberou. 

Não eseeremos portanto por um resultado tão 
longo, indiquemos já ao governo a necessidade, que 
ha de ma~dar ~ste~ homens ; : porque me parece, 
que para Isto nao sao uecessanos semelhantes escla
recimentos, 9.ue alí~s julgo indispensaveis pàra 
melhor P.Odermos deh_be~ar sobre outros negocios 
mesmo daquella pronncia, a respeito da qual pouco 
ou nada se sabe, com particularidade da comarca 
do Rio:-Negro, e até mesmo da ilha de :Maraj6

9 
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ignorando o governo até os nomes das ,·mas, e 
mais povoações. 

O SR. GoxcAL VES MARTINS : -O Sr. Costa Aguiar 
prevenio-ine. ·Longe de nós arguir o governo. 
Nós estamos em muito boa harmonia com o go
verno, requerer providencias não é arguir. 

O SR. VASCONCELLOS: -í>illustre deputado julga 
que pedir esdarecimentos é o mesmo que não dar 
providencias, pç,rém é cousa muito diversa. E pois 
·que a lei encarreg<!.. estes esclarecimentos ús auto
ridades prminciaes, vejamos se ellas tem cumprido 
com o seu dever, e se se concluio a estatística das 
províncias. 

Para que havemos de tomar deliberações sem 
estes esclarecimentos, se nós os podemos haver'? 
Em quanto ao dizer o illustre deputado, que longe 
de nós arguir o governo, eu direi 11 seja sempre 
com nosco o arguir o governo :·é do dever do poder 
legislativo velar em que se executem as leis, e isto 
mesmo é pormo-nos em harmonia com o governo, 
e não deve passar o principio, de que o não devemos 
arguir. >> Emfim voto pela emenda do Sr. Ver
gueiro, que se peçãó esdarecimentos ao governo. 

Julgada a materia bastantemente discutida, 
propoz o Sr. presidente em primeiro lugar a emenda 
do Sr. Vergueiro, que por sua natureza tomava na 
votação a precedencia, pois induzia o adiamento; 
e sendo approvada, ficou adiada a indicação com 
os additamentos. lmmediatamente levantand(•-se, 
pcdio a palavra, I' disse 

O Sn. TEIXEIIlA DE GouvÊA:- Sr. presidente, 
estamos já nos fins de ~laio, e a eommissão de 
poderes notou, que na camara falta ainda grande 
numero de deputados; isto em parte póde ser da 
demora, que tem havido, de se mandarem as 
ordens, mas em parte não se póde deixar de culpar 
aos mesmos Srs. deputados : os da minha província, 
por exemplo, que faltão ainda oito, não podem 
ter desculpa. Por conseguinte a commissiio de 
poderes propüe este projecto de lei, que julga 
urgentP. 

:\Iandou-o ú mesa, e foi lido no theor seguinte : 
c< A conunissão de poderes examinando, que um 

grande numero de deputados, nomeados para a 
assembléá geral, não tem comparecido a tomar 
assento na respectiva camara, nem apresenta causa 
justifieada Jie impossibilidade, •infringindo assim a 
lei, passa a propôr o seguinte · 

cc PROJ'ECTO DE LEI 

cc A assembléa geral legislativa decreta: 
« 1 o. Todo o deputado, ou senador, que tendo 

recel1ido o seu diploma, não se apresentar a tomar 
assento na respectiva camara no dia determinado 
pela lei, ou quando for chamado na falta de outro, 
será declarado indigno da confiança nacional, 
privado do exercício de todos os empregos, honras, 
e mercês, e ínhabilitado para novos por espaço 
de 10 annos. 

cc 2°. Acamara, quefôrommissa em passar, e fazer 
remetter o diploma,· pagarã a multa de l:OOOS 
repartida pelos seus membros. . 

« 3°. o ministro d'estado dos negociosdo imperio, 
que não passar os diplomas aos senadores, e qualquer 
empregado publico que impedir que o senador ou 
deputado venha tomar assento na respectiva cama r a, 
ou incumbido -da remessa dos diplomas, a não fizer, 
incorrerão nas ~enas do art. I o. Paço da camara 

dos deputados, 27 de Maio de 1826. -Seguem-se as 
assignaturas dos membros da commissão. >>. 

Acabada a leitura, pedio immediataménte a 
palavra, e disse 

O SR. V ERGUEmo:-Eu creio que não se poderá 
fallar contra a urgencia ; porque talvez seja o 
primeiro projecto verdadeiramente urgenle; pois 
nelle se trata de organizar a camara, que é cousa 
urgentíssima. 

Declarou o Sr. presidente, que eslava a urgenci; 
em discussão. 

O SR. VAsco~CELLOS :-A isto é que se devem dar 
providencias: isto é um caso ommisso na lei, e que 
requer toda a consideração. Portanto sou de opinião, 
que se deve mandar imprimir hoje mesmo para 
entrar quanto antes em discussão. 

O Sn. Go:\'ÇALVES MARTINS:- Parece-me que 
talvez muitos Srs. deputados terão participado ao 
governoosmotivos, porque se não tem apresentado: 
por isso acho que se devia tam\)em antes pedir ao 
governo esclarecimentos. 

O Sn. VASCONCELLOS: - Isto não tem lugar 
nenhum. Qual é o deputado, que não sabe, que as 
dispensas só pódem ser concedidas pelas camaras, e 
não pelo governo? Em que cabeca se introduz tal? 
Isto parece até escarneo. Ao governo não é que 
compete; coinpele á.s camaras. 

O SR. L1~o CouTINHO :-Não 'ba duvida que· 
todos os Srs: deputados devem procurar a casa uma 
vez que j<Í tem os seus diplomas; porque a boa 
decisão dos negocios depende do maior numero de 
cabecas, pois aquillo, que não lembra a um, lembra 
a outro; e por consequencia quanto mais completas 
estin:rem as camaras, mais bem decididos serão os 
negocios : portanto elles commettem um crime 
contra o seu dever, logo que lhe sendo entregue o 
seu diploma não cuidào em vir tomar assento; e 
aquelle deputado, que sem dar justos motivos, não 
se apresenta no dia da installação, é infráctor da 
lei, é criminoso para com a· camara. Portanto sou 
de parecer, que o projecto é urgentíssimo, e que 
se deve imprimir quanto antes. 

O SR. VERGUElRO:- Quando sé requereu, que 
se pedissem esclarecimentos ao governo, propoz-se 
até uma cousa anti-constitucional(apoiado). Ohon
rado membro disse a favor disto, que muitos Srs. 
deputados terião mandado as escusas ao governo: 
isto é suppôr no governo autoridade para· emba
raçar a reunião da assembléa, pois vem nisso a 
parar. Deve-se reprovar semelhante idéa, até para 
não se saber, que nesta camara ha quem autorise 
o governo a embaraçar a installação da assembléa. 
A lei 'diz que todos devem vir, e não admitte escusa, 
;\ excepção da impossibilidade absoluta; mas esta lei 
é ommissa, porque não marca as penas: e é ne-
cessario, que se supra esta falta. - -

O Sa. Go:-<çuvEs MAl\'IlNS:- Parece-me que 
ninguem ouvio dizer, que eu queria autorísar o 
governo para embaraçar a installação da assembléa. 
O que disse foi, que talvez alguns Srs. deputados 
tivessem mandado as suas escusas a elle, e isto é 
mui differente. · 

Julgada a urgencia discutida, e posta á votação, 
foi approvada. Teve em consequencia o projecto 
segunda leitura, e foi declarado materia de deli
be~a~o, pa~il inlmediatamente se mandar im· 
pr1m1r. - · 

A este tempo veio á mesa um omcio do secre-
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tario de estado dos negocios do imperio, que 
foi immediatamente lido pelo Sr. secretario, e o 
seguinte 

<I OFFICIO 

« Illm. e. Exm. Sr.-Tendo representado Fran
cisco Joaquim da Silva Vargas, correio nomeado 
para o serviço da camara dos deputados, que 
ainda não recebêra cousa alguma dos seus venci
mentos, tal vez por se ignorar quaes erão os que 
lhe competião: Ordena-me Sua Magestade o Im
perador, que eu participe a V. Ex., que ·o suppli
cante foi despachado para vencer o mesmo, que 
percebem os correios das secretarias de estado, e 
que consta da inclusa conta, assignada por Theo
doro José Biancardi, offi.cial-maior desta secre
taria. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 24 de Maio 
de 1826.- José Feliciano Fernandes Pinheiro.
Sr . .Manoel José de Souza Franca. n-Ficou a ca
mara inteirada, e íoi remettid"o á secretaria para 
lhe dar direcção. 

Em seguida, pedio a palavra e disse 
O SR. LINO CouTINHO :-A primeira instruccão 

se deve vulgarisar, quanto mais possivet; mas é 
preciso tambcm, que a combinemos COl"'l economia 
ao estado e fazenda publica. ' 

Ha certas instituições na sociedade, das quaes 
podem-se tirar a este respeif.o grandes proveitos, e 
deste modo aliviar as despezas da nação ; porque 
parece, que taes instituições se estabelecerão para 
instrucçâo da mocidade; tal é os estabelecimentos 
dos conventos dos l\longes, de Freiras, etc. Por 
consequencia, como o principal dever destes esta
belecimentos, é instruit: a mocidade, eu apresento 
um projecto de lei ·pa~a se ensinar·a leras meninas 
nos conventos das freiras. . 

l\landando o projecto á mesa, foi lido na fórma 
seguinte: . 

« PROJECTO DE LEI 

« A assembléa geral legislativa decreta: 
« 1. o Haverá em cada convento de religiosas, 

uma escola de meninas, onde se ensine a lêr, es
crever e contar, o catbecismo da doutrina christã, 
cozer, e outras habilidades do sexo feminino. 

1< 2.0 A escola, será dividida em tres classes: 
a 1" será de lê~;, escrever e contar, e doutrina 
cbristã; a 2•, de cozer singelo; e a 3•, de bordar, 
e outras curiosidades. 

« 3. o A casa das escolas, serão nas visinhanças 
da portaria dos conventos livre, e aberta gratuita
mente ás meninas, que nella houverem de estudar; 
e se alguma censura occorrer pela simples entrada 
destas meninas no claustro, o ordinario o dis
pensará. 

<c 4. o As mestras destas tres classes, serão as 
mais aptas, e idoneas para o respectivo ensino, de 
mais rigorosa conducta, e de paciencia conhecida. 

(t 5.0 As abbadeças, prioras, régentes dos con
ventos, . farão as· nomeações, e a mobilia preéisa 
para as aulas será pedida ao intendente da. policia, 
que mandará subministrar. 

« 6.0 As mestras, usaráõ de brandura conve
niente para o ensino, fugindo dos dous extremos 
ambos perigosos. ' 

<c 7.0 Quando qualquer menina deanimoindocil, 
depois de meigos e continuados avisos, e mesmo 
brandos castigos, não se quizer applicar, pertur-

bando por irregular conducta a a.ttenção, e appli
cações das outras, !1 mestra dará parte áabbadeca· 
_respe~tiva, que avisará o pai, ou mãi da menina, 
para a não mandar mais á aquelia escola. 

« 8.0 As ~bbade_ças, prioras, regentes, etc., dos 
conventos, sao as mspectoras naturaes de seme
lhantes. escolla,s. Çamara dos deputados, 27 de 1\laio 
de 1826.-Jose Lmo Coutinho. >> 

Mandou tambem á mesa o Sr. Almeida e Castro 
o seguinte 

« PROJECTO DE LEI 

cc A assembléa geral legislativa do imperio do 
Brazil decreta: 

« 1.° Fícão abolidas na província de Pernam
buco todas as contribuições e quotas, que debaixo . 
do nome de pensões, pagão alguns engenhos de 
fazer assucar, que tiverão origem no tempo dos do
natarios, ficando os sobreditos engenhos unica
mente sujeitos ao dizimo, como pagão os mais en
genhos da província sobredita . .Paço da camara dos 
deputados, em 27 de Maio de 1826.-Ignacio Pinto 
de Alme·ida e Castro. J> 

Pedindo então a palavra disse 
O SR. SEIXAS :-Sr. presidente, eu não me can

sarei de repetir, que o Rio-Negro se acha reduzido 
ao mais deploravel estado, especialmente no que diz 
respeito á população. 

As famílias indianas, que formão a parte mais 
preciosa della, acossadas, e perseguidas, andão 
dispersas, e tem fugido para os matos, que havião 
deixado: por toda a parte se apresenta aquelle ca
racter de atrocidade e de perfidia, que praticarão 
com estes innocentes indianos os primeiros conquis
tadores do Novo-.1\lundo. 

E' verdade, que já se não soltão cães de filla, 
como o fizerão os pizarros e corlezes na America 
Hes:panhola, chegando a ímpia zombaria desses 
malfeitores a dar aos cães os mesmos soldos e gra
tificações de um official, em premio da sagacidade 
e destreza, com que elles se "tn:ecipitavão sobre os 
desgraçados índios, e os reduzião a pedaços; porém 
ainda se soltão tigres de figura humana, e de um 
coracão ainda mais duro; quero dizer officiaes in
feriores, commandantes e governadores, e que pela 
sua crueldade, tem convertido o Rio-Negro em um 
vasto deserto. 

Quanto ao commercio, que sendo favorecido pela 
navegação dos rios, e pelas riquezas do sólo, poderia 
promstter grandes vantagens, elle tem sido inteira
mente monopolisado pela sordida co bica dos gover
nadores. E' superior a toda a expressãó, Sr. presi
dente, · o descaramento com que muitos destes 
Nababos ou governadores tem ligado as mãos do 
negociante, e do especulador, afim de protegerem 
exclusivamente os seus proprios agentes ou cai
xeiros. 

A agt·icultura e a industria, tem soffrido os 
mesmos vexames: a fazenda publica, existe · na 
maior confusão; e as excellentes fabricas de anil, 
e piassaba, e outras estão decadentes, e arruinadas: 
em uma palavra, esta comarca tão rica, e tão favo
recida pela natureza, J1ão offerece mais do que 
tristes ruinas, emquanto o observador, e o viajante, 
lastimando a sorte de tão ameno paiz, admira as 
suas bel[as proporcões, .e os germens da mais so
lida prosperidade." · ·' · 

Em taes circumstancia:s, que remedio se poderá 
oppôr a tantos e tão inveterados males? Só me 

39 
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lembra um, que me Pat:e?e_ mui prompto, e opp?r- ras autoridades, e se denominará-cidade da Barra 
tuno é a. seccão, ou dtvtsao da comarca do lbo- do Uio-Negro. Paço da camara dos deputados, em 
Nedo em pro\incta independente do Pará. Sim, 27 de Maio de 1826.-0 deputado. Seixas. » 
emquanto o Rio-Negro estiver sujeito a este go- Foi igualmente lido na mesa, e ficou para se-
''erno nem o presidente do Pará poderá olhar com gunda leitura. 
attendão e zelo para um departamento tão dis- Não havendo objecto mais urgentfl, de que ora se 
tante; nem o governo suballern? do lli<;~-Negro tratasse, propôz o Sr. presidente se seria conveniente 
poder;í fazer todo o bem que deseJar e estn·er ao interromper a sessão, afim de que as commissões 
seu alcance. fossem trabalhar, mas levantando-se, disse 

Os factos vem em apoio da minha ·a~ser~ão. O Sn. P.wu E Souz.\. :-Eu lembro que ainda 
Quando acontecia aparecer no lbo-Negro um f 

b·om goyernador (rara. aús in terris), logo 0 ca- alta crear-se uma commissão da re~ão dos pro-
itão-"eneral do Pará, por espirito de ciume, e de j~P.QtQ?.:., ~lO~ve esqriêéiml~i:UÕ em nomeãX:::sê'~··êsfà 

~muJaÇ.ao , o estorva,·a nos seus melhores ~rojectos, . c~mmmtssao; portanto proponho que se nomete 
ou recusa,·a a sua coadjuYaçâo para os mats Impor- aoora. ,. . 
tantes estabelecimentos: assim succedeu. ao g~·er-. O ~R •• Souu FnANÇA :-E mazs ur;;ente que as 
nador l\lanoel da Gama Lobo, a cujo gem? crea~or commtss?e~ trabalhem; porque ha mmto que faz_er. 
se deve 0 que ha de bom no Hio-N!~~ro, a despett.o A commzssao_ que lembra o nobre deputado póde-se 
da opposicão que encontrou no capttao-ge_neral. nomear depois. · 

Se poréin era máo o governado~ do _Jho-Ncgr_o, O Sn: PAUL.\ E SouZA:-1\Ias aqui se tem dito, 
como quasi sempre acontecia, . entao_ se most~a_vao que os senhores das commissões nãr! devem ~raba
indifferentes a todas as suas vrolencias os ca_pitaes- ·lhar no tempo da sessão. Acho rnats convemente, 
<>eneraes, desorte, que o pO\"O sampre nnha a que se nomeie a commissão, que manda o regi
~offrer. , menta ; ella é indispensavel, pois ha de polir a 

A h! Sr. presidente, quanto são desgraç_ados os liuguagem._ etc. E não sou de parecer, que levan
pó,·os, que Yivem longe da séde do lmpeno_! ~em temos agora a sessão, porque talvez nos vejamos 
o conhecia o abbade Raynal, quand? attnbm? a na necessidade de nomear essa commissão, quando 
um destes depositarias do poder, esta msolente l1n- hou,·erem o!Jjectos mais importantes a tratar. De
••uao-em.-Deus está hem alto, o Imperador está heJ?-1 mais nunca ou ri dizer que alguma assembléa !e
longe, e eu C!;tou aqui.-Com a secção, o pres1- vantasse a sessi\O pa1·a as commissões irem tra
dente. olhará para a no,·a provinci~t eomo co usa balhar. 
propria, de que elle ~ó será respon~arel. O SR. SouzA FRANÇA :-Não posso deixar passar 

Se_ f? r bem esc?lludo, _tra~alhar~ em promov~r o principio, que acaba de expôr o illustre deputado. 
l!- fellCldade do~ povos, poi~ msso_ re o seu ~ropnr1 Na camara dos co_mmuns não se trabalha senão por 
Interesse: se for mal escollnd?, na o se podera des- commissões: e um corpo conectivo não póde lra
culpar com o governo do Para. , balhar sem uma base, que é o trabalho das com-

O prelado pela sua parte ~mpre~an! todos os ~s- missões : ellas não trabalhão muitas vezes em casa 
forças para chamar ao g~eJ?UO da IgreJa, ~ da s_?cie- por inconvenientes, e tah•ez trabalhem mais no 
da. de sessenta e tantos mlli_dola,tras, 9.ue amda' I vem tempo que estão aqui; porque estão todos os Srs. 
errantes pelos matos; c c~udara p~rticularmente em deputados juntos. 
formar um clero, propno, e dtgno de reger as 0 S p S . 0 S d d · 
missões, sem qne seja preciso incommodar o Par;í, !'-· .wu. E ouzA · - r. eputa .o _dlZ 

ue não basta para reger as proprias igrejas, sujei- que na o l_lóde_ haver traball~o _se~' as ~ommtssoes, 
Cando-se a infinitas privações, e ao estado de mi- ~as eu nao. d1ss; o contra~I<?_. disse somente~ <!ue 

· " d" de aviltamento a que se acha na o se devia le' a__nlar a se~sao para as comm1ssoes 
~~~~~id!,opse1o ~~~pate de suas limitadissimas con- trabalharem. E nao se prova que,_na .cama:a dos 
o-mas c extrema pobreza de seus freguezes. E' por commun~ a!guma vez se suspend•,:.se a sessao para 
~stas ~azões, que me lembra pro pôr este meio uni co, as commissoes trabalharem· r 
que·me parece exequivel. O Sn. PI~Es FERI\Ell\A :-;-Na ~nglaterra se sus-

. . pendem mmtas vezes as d1scussoes para trabalha-
Leu o segumte prOJect.o nestes termos. rem em commissão geral. Quando o chanceller do 

· « A assembléa geral legislativa decreta: Exchequer apresenta o seu orçamento na camara . 
~ « Art. Lo A comarca do Rio-:'{egro da pro,incia dos c~mmuns_, esta sell_lpre ~e resolv! e~ um ·comité 
do Pará será considerada de ora em diante como geral, e depots de se dtscuttr o neoOClO, a camara 
província separada daquella com a mesma fórma de torna a trabalhar como dantes. · 
governo, estabelecido pela carta de lei de 20 de O . SR. SouzA FRANCA :-Tanto é assim que a 
Outubro de 1823, para as províncias de segunda camara .dos communs ·em Inglaterra muitas vezes 
ordem. se constitue em com,ité geral, para ·depois se entrar 

<< Art. 2.0 O governo solicitará da côrte de.Roma nos debates .. 
a creação de uma prelazia na mencionada província Neste com-ité ou commissão geral cada deputado 
do Rio-Negro, que ficará desannexada da diocese tem o arbítrio de fallar quantas vezes quizer; então 
do Pará. . se perde toda a ordem, e estão como em conversa
• 11 Art. 3.0 Emquanto as rendas publicas da refe- ção geral, para depois de apurada nessa !iiscussão 
rida proviocia não se acharem em estado de fazer a verdade, e de se ter olhado a materia por todos os 
face ás suas despezas, por um melhor systema de lados, então passar-se ã discussão regular, onde 
administração e arrecadação, ella será auxiliada muitas vezes é vedado aos deputados apresentarem 
pela fazenda publica do Maranhão com o ·subsidio todas ás razões, para poderem ser produzidas , para 
annual de doze contos de réis. passar ou não um pt"ojecto de lei: por conseguiu~ 

« Arl. 4.0
. A capital da nova província serã no não póde haver trabalho mais conveniente dó IJUe 

mesmo lugar, onde actualmente residem as primei- das commissões; porque assim se evilão multas 
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discussões inuteis, e se prepara-a materia para uma 
boa deliberação. 

O Sa. PAULA E Souu :-Eu não sabia que a ca
mara se vai constituir em uma commíssão gerál. 

O Sn. VASCONCELLOS:-Sr. presidente, não tem 
lugar nenhum levantar-se a sessão. Ainda o outro 
dia se decidio nesta camara, que as commissões 
trabalhassem nas suas casas. Ha de se agora le
vantar a sessão para as commissões irem trabalhar 
quando ·se decidio jã, que não? O comité da ca
mara dos communs não tem nada com isto. O que 
quer o illustre deputado o Sr. !>aula e Souza é que 
se observe o regimento. 

Propôz então o Sr. presidente ã camara se era 
de parecer, que se nom~asse a commissão ; decí
dio-se que sim. E procedendo-se á nomeação por 
escrutínio, obtivemo a maioria de votos os Srs. 
'Araujo Vianna de 21, Costa Carvalho de 18, e I!Iaia 
de 13. Seguio-se a leitura do parecer da commissão 
de poderes sobre o requerimento do Sr. Rendon, 
deputado pela província de S. Paulo, que enlrll
tanto tinha vindo á mesa nestes termos. 

«PARECER. 

A commissão de poderes, vio o requerimento do 
Sr. José Arouche de Toledo Rendon, nomeado de
putado pela proYincia de S. Paulo,_ que pede isenção 
deste. emprego, allegando ter ma1s de 70 annos de 
idade, e padecer molestias chronicas, que o inha
bilitão para longa viagem, e applicações litterarias. 

A commissào é de parecer, que esta camara não 
póde ou não deve ~onceder escusas; porém alten
dendo a ter o snpplicante mais de 70 annos de idade, 
em que a lei escusa de encargos publicos, e consi
derando que as molestias allegadas, e provadas por 
certificados de professores em uma idade tal, im
possibilitão a _quem as padece, tanto para trabalhos 
corporaes, qual é a longa viagem de S. Paulo ã esta 
côrte, e para os trabalhos mentaes, que exige o exer
cício de deputado, é a commissão de parecer, que 
se declare o supplicante impossibilitado para con
correr nesta camara, e que se olficie ao governo, 
para ordenar á camara de~S. Paulo, que passe di
ploma ao supplente a quem tocar, e lhe expeça os 
avisos necessarios, para vir tomar assento nesta 
camara. Paco da camara dos deputados, 27 de Maio 
de 1826.-tSeguem-se as assignaturas) .-.Foi ap
provado. 

Passando-se então ás segundas leituras, teve o 
primeiro lu~ar o pro~ecto de lei do. Sr. Vasconcellos, 
sobre a aborição do JUizo de ausentes, e foi remet
tido á commissão de legislacão. Depois a indicacão 
do Sr. Dias, sobre a intendéncia da policia, a qÚal, 
logo que foi lida disse o seu illustre auctor. 

O Sn. DIAS:-Estou persuadido, que dP-verã ir á 
commissão, e em tempo competente se discutirá. 

E ~uscitando-se mais algumas leves reflexõ!'s, 
sobre se se devia primeiramente sujeitar-se ã dis
cussão, m;mdou o Sr. Vergueiro á inesa, como 
emenda á indicação, a seguinte proposta, que foi 
apoiada, e approvada in limine. 

«PROPOSTA 

« Proponho, que se remetta á commissão para 
que a tome em consideraÇão. >I 

· AprQximando-se a hora, moveu-se alguma dis
cussão sobre a ordem do dia, havendo dito 

O Sa. Lt:s-o CoUTINHO :-Requeiro a V. Ex., que 

se lhe parecer haja de dar para ordem do dia, o 
projecto,sobre a moeda de cobre, que já estâ im.; · 
presso. 

. O ?n. 0D?Rico :-Se V. Ex., na ordem do dia, 
mclull' o pr?Jecto so~re a moeda de cobre, quero 
fallar sobre Isso, por Isso peço para então a pala na. 

O Sa. LINO CouTINHO :-E' inteiramente da com
petencía de V. Ex. determinar á ordem do dia 
salvo quando se afastar da boa ordem; parece po; 
tanto que o Sr. deputado não tem direito de anti
cipar a palavra, querendo regular a V. Ex. as suas 
attribuicões. Não ha outra cousa na camara senão 
o projeéto: andamo-nos pegando com índicacões, 
c?m proposições avulsas : é preciso, que princi
piemos a trabalhar; por isso lembrei, St·. presi
dente o projecto, e parece que é a ordem do trabalho. 

O Sa. Ononrco :-0 illustre preopinante ainda 
não ~abe o que eu quero dizer, e já discorre sobre 
o meu pensamento! E' querf\!" 'ter o dom de adi
vinhar. O que ia a propôr ácerca do projecto do 
honrado membro, não era certamente, nem para o 
approvar, nem para desabonai-o; pretendia unica
mente lembrar, que versando o projecto sobre ma
teria de tanta ponderação, e que vai entender com 
t?do o nosso ~ystema monelario, me parecia, que 
amda não ~evm entrar na ordem do dia. Daqui até 
segunda-fe1ra, mette-se em meio um só dia; e vindo 
hoje o projecto impresso, se se tratar delle depois 
d'amanhà, acho que se dá pouco tempo, para se 
poder reflectir com madureza sobre a materia. 
Creio, que isto não é querer limitar as attribuições 
do Sr. presidente. 

O Sr. VEnGuEmo:-Parece, que se podem fazer 
reflexões sobre a escolha dos objectos, que devem 
tt·atar-se, e que quando algum membro da camara 
enlenda, que a ordem do dia não é t·egular, póde 
exigir a deliberação da· camara, no caso de apre
sentar algumas reflexões. Segundo o regimento não 
ha determinação, que possa ser superior á delibe
ração tia camara.- Portanto, qualquer membro tem 
direito de requerer isto ou aquillo.... Pois um 
membro ha de ter a liberdade de requerer, que o 
Sr. presidente, dê tal objecto para ordem do dia, e 
o outro ha de ter um direito contrario! Não poderá 
requerer, que não seja isso, mas isto outro! Eu 
creio, que temos discussão, se qeve ou não o pro
jecto entrar para a ordem do dia, desejo saber isto 
para fallar soare o objeclo. 

O Sn. LINO CouTINHO :-Quando me levant.ei para 
propôr a V. E~., que désse o ·projecto para a ordem 
do dia, o honrado membro deve lembrar-se, que e11 
disse (se parecer a V. Ex.), logo era se parecesse a 
V. Ex., deixantlo á esqolha de V. Ex.: por conse
quencia não pedi, nem requeri que seja isto, e julgo 
que tenho respondido. 

O hQnrado membro tem todo o direito de refle
xionar sobre a ordem do dia, mas isso não é pedir; 
faz muita differença. Disse um honrado membro, 
que o negocio era de um systema com{llicado, eu 
acho que ·o engrandeceu; é v:erdade que clle é de 
importancia ; mas o projecto não acaba na segunda;. 
feira, talvez que não passe mesmo o primeiro ar
tigo, depois tem duas discussões mais, e sabe Deos 
quando se acabará, não pense que vai de carreira. 

Tambem me parece, que a materia não é tão 
tr~nscendente, I! em ~e tan~. complicação com o 
systema monetar10; na o se vai mverter a ordem· das 
moedas ; é unia reforma daqueUe genero de dinheiro; 
não se abalão essas grandes· medidas, que o· hon-
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,rado membro acabou de reflexionar. Portanto, creio 
-que podemos principiar com o projecto na segunda
feira. E acabando mandou á mesa a seguinte 

« llSDlCAÇÃO 

· << Indico que seja escolhido para ordem do dia, o· 
projecto impresso sobre a moeda de cobre. 1> 

A qual sendo apoiada, e posta em discussão, disse 
O SR. VERGllElRO :-Se se trata se deve entrar o 

projecto na ordem do dia para a discussão, digo que 
não deYe entrar por ora. Embora não seja trans
cendente, mas tudo que é relativo á moeda, é de 
grande importancia : tudo o que pertence á riqueza 
nacional está delineado, que não se deve tocar sem 
muita consideração. Este é um desses casos, e eu 
julgo, que nós devemos esperar pelo relatorío rio mi
nistrada fazenda, que talvez pt·oponha algum plano 
mais conveniente que se opponha, ou embarace com 
este,pois ha de propôrtodasasmedidas, que parece
rem convenientes para melhorar o estado actual das 
financas, e estas se J;lOdem encontrar com o pro-
jecto do Sr. Lino Coutmho. . 

O objecto não é de tão pouca monta, para de re
pente se ir fazer uma divida de uns poucos de 
milhões: andão na circulacão muitos milhões de, 
cobre, e extinguir esta moeda é reduzi1-a á divida 
nacional. A imprndencía do governo em mandar 
correr semelhante moeda, nos ha de põr sempre em. 
mui grandes embaraços, quando quizermos sahir 
della: é necessario muita madureza. Portanto, creio 
que se deve esperar pelo relatorio do ministro da 
fazenda, e <Í vista do systema, que elle apresellt.'lr, 
se deliberará então. 

O Sn. L r No CouTrNno:-Querer esperar pelas 
!nstrusções do erario, para então se discutir o pro
Jecto, e querer uma cousa contra o que esta camara 
já decidi o ; pois se mandou que o projecto fosse 
impresso para se discutir. Elle está impresso, nada 
mais resta, nada tem com o relatorio da fazenda. 
Para quando, Sr. presidente, nos havemos de 
guardar, se abandonamos o momento de remediar 
os males da nacão? 

Quando quizermos mais tarde tirar o cobre da 
circulação, talvez -· nã? tenhamos já posses, nem 
forças para o fazer. E preciso remediar o mal com 
tempo, do contrario não haveráõ medidas que o 
f~ção voltar atraz. O governo temos visto, que me
didas tem tomado : cada vez se cunha mais cobre. 
Demais Sr. presidente, quando apparece mn plano 
por um deputado da casa, ha de se esperar que 
venhão providencias, que nem signaes ha de que 
venhão ! Quando se propõe uma cousa, que esta 
camara já tem decidido, ha de se esperar que venhão 
medidas! Sr: presidente, o projecto deve entrar em 
discussão; a necessidade do lmperio assim o pede; 
e esta camara já decidio que entrasse. 

O SR. BAsTos :-Demorar por mais oito ou quinze 
dias a discussão do projecto, é o mesmo que esta 
c_amara autorísar ~sses desgraçados, para que con
tmuem no seu m1seravel trafico. Se V. Ex. e os 
membros desta honrada camara estivessem na Bahia, 
no districto da Cachoeira, onde o augmento de 
cobre é prodigioso, de certo não haveria duvida, que 
o projecto entrasse em discussão. Este dinheiro está 
em grande quantidade no trafico mercantil: a pr_ata 
já hoj~ J?-~O se dá sem .algum cambio; por tanto sou 
de op1mao, que o proJecto entre em discussão. 

O Sa. Lmo CounNHo:-Não póde haver duvida 

alguma, que o projecto entre em discussão; porque 
nós não temos outra cousa. Havemos de continuar 
com indicações para encher o tempo? ...• Dizem que 
o projecto é de muita difficuldade: que é preciso es
tudar a materia; devem de tel-a já estudado. Por
tanto acho que este projecto deve entrar já em dis
cussão, primo porque não ha outra cousa; se
cun~o convém que nós estudemos antes de vir para 
aqUI • . 

O Sn. 0DORICo:-Aguias! .... Linces!.. •. eu não 
sou Aguia, nem Lince. 

Havendo-se ultimado a discussão, propôz o Sr. pre
sidente se a camara approvava a indícacão do 
Sr. Lino Coutinho, e vencendo-se que sim; como 
fosse chegada a hora, designou para a ordem do 
dia: 1 o, a discussão do projecto do Sr. Líno Con
tenho, sobre a moeda de cobre: 2", primeiras e se
gundas leituras de projectos, e indícacões; e em 
ultimo lugar, pareceres de com missões. Levantou-se 
a sessão ás 2 horas da tarde.-ll!mwel José d~ Souza 
França. 

r .--
~SOLü~~~.--~A~_ARA 

Illm. e Exm:·sr.-Em coníoi:J'llidade da resolucão 
desta camara, communicada a V. Ex. em offir.io ·de 
20 do corrente mez, remetto a V. Ex., exemplares 
do projecto, que passa a ser discutido, sobre a re
forma da moeda de cobre; afim fte serem distribui
dos pelos membros do senado. Deos guarde a V. tx. 
Paço da camara dos deputados, em 27 de Maio de 
1826.-JlanoelJosé deSou:;a Franca.-Sr. ' 'isconde 
de Barbacena. • 

lllm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados, que
rendo obter um exacto conhecimento do estado de 
todos os negocios da publica administracão, afim de 
deliberar com o maior acerto sobre as providencias 
legislativas de que necessitar cada um dos seus 
ramos, resolveu que se pedisse ao governo a conta 
de lodos os actos. que a constituição obriga a dar 
ás camaras, logo que se achã<J reunidas em sessão : 
e me ordena que eu assim participasse a V. Ex., 
afim de que pela sua parte chegasse ao conhecimento 
de Sua Magestade Imperial. Deos guarde a V. Ex. 
Paço da camara dos deputados, 27 de 1\laio de 1826. 
-.11/ anoell osé de Soúza Fratlca.-Sr. José Feliciano 
Fernandes Pinheiro. • 

Na mesma conformidade, e data para o visconde 
de Caravellas, o visconde de Paranaguã, barão de 
Lages, visconde de Baependy e visconde de Inham-
bupe. ·-~·---/- ·-·~~ 

Illm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados, ha
vendo de deliberar sobre medidas da sua compe
tencia a bem do interesse nacional, necessita, que 
pela repartição dos negocias da fazenda, se lhe mi
nistrem noticias exactas do numero, e qualidades 
dos empregos publicas de todas as províncias do 
imperio, e dos seus respectivos ordenados, e emo
lumentos, pelas Lotações, que para tal fim devem 
existir no árchivo do conselho da fazenda, com as 
observações que ~arecerem ajustadas ãcerca da 
necessidade, ou utilidade da conservação de cada 
um dos ditos empregos. O que de ordem da mesma 
camara communico a V. Ex., para que suba ao 
conhecimento de Sua l\[agestade Imperial. Deos 
guarde a V. Ex. Paço da camara dos deputados, 
27 de .Maio de 1826~-ManoelJosé deSouzaFra1tfG. 
-Sr. visconde de Baependy. 
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Ulm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados ha
vendo de deliberar sobre medidas da sua compe
tencia, a bem do interesse nacional, necessita que 
pela repartição dos n~~ocios da justiça, se lhe mi
nistrem noticias exact .. s do numero, e qualidades de 
todos os empregados de justiça, creados nas pro
víncias do imperio, c dos rendimentos, em que se 
acháo lotados com dístinccão de ordenados e emo
llllllentos; fazendo-se igÚalmente as observações 
con,·enicntes ácerca da necessidade, ou utilidade rla 
conservaciio de cada um dos ditos empregos. O que 
de ordem da mesma camara communico a V. Ex., 
para que suba ao conhecimento do Sua 1tfagestade 
Imperial. Deos guarde a V. Ex. Paço da camara 
dos deputados, cm27 de 1\laio de 1826.-Jlf anoel J fJSé 

de Sou.:a Fmnça.-Sr. visconde de CaraveHa~/ 

Sessão e111 29 de Maio· de t 82.6 

.PRESJDEXCJA DO SR. PER.EJR"1 D.t XDBREGA 

Reunidos os Srs. deputados ás lO horas, proce
cedeu-s:e á chamada e se achárào presentes 63, 
faHa11do com causa o Sr. Ledo. 

O Sll. PnESIDENTE declarou aberta a sessão e lida 
a acta da antecedente pelo Sr. secretario ,\faia, foi 
approvada, havendo-se nella feito a declaração exi
gida pelo Sr. Soares da 1\ocha, de se ter apresen
tado depois, na sessão antecedente, o Sr. Ferreira 
França. .. 

Por não haver expediente ia-se a passar á ordem 
do dia, quando o 51'. Vasconcellos, como relator 
da commíssão de leis regulamentares, pretendendo 
1êr o projecto de lei d~ :responsabilidade, que se 
havia ultimado, pedío a palavra e assim orou 

O SR. VAscoNCELLOS :- Eu tenho aqui o pro
jecto (apresentando-o) de lei de responsabilidade, 
que se declarou urgentíssimo; pergunto portanto 
se o posso lêr agora. 

O SR. PRESIDENTE:- Creio que d_eve ser depois 
da ordem do dia, porém eu proponho isto á camara. 

O SR. LINO CounNHO-:-Essa leitura não deve 
ser feita antes da discussão, que se dell hantem 
para a ordem do dia. 

E propondo o Sr. presidente, se devia ou não 
ler-se o referido projecto, antes do que se havia de
terminado para a ordem do dia, resolveu-se negati
vamente, em consequencia do que .abrindo a dis
cussão sobre o do Sr. Lino Coutinho, ácerca da 
moeda de cobre, disse 

O SR. VERGUEmo:- Sr. presidente, quando me 
oppuz á precipitada discussão deste projecto, foi 
para q~e a camar~ pudesse _medita~ so~re elle, pois 
eu já tm\1a em v1sta a sua msuffi.cienc1a e as con
tradicções em qu~ labora ; agora porém, !]:Ue se vai 
perder com elle algum tempo, mostrarei que deve 
ser rejeitado, bem persuadido de que, quando se 
pretende curar um symptoroa proveniente de vicio 
geral ou não se consegue o fim ou se produzem 
maiores males, emquanto se conserva o mesmo 
vicio. 

Duas razões se produzirão para apressar a dis
cussão deste projecto e coml>rovar a sua necessi
dade; que são, evitar o fabnco da moeda falsa na. 
Bahia e tirar da circulação a grande massa da moeda 
fraca de cobre. 

H>7 
Emquanto á }a, já não é novo o fallar-se na im

punidade de crimes atrozes nas províncias do norte. 
Um i~I?-presso nos referia, que no Pará se fuzilava e ~ 
assassmava, em nome do poder, sem as formalidades 
da lei. : 

Do Ceará aqui se disse, que só se lralaYa de com~ 
municar a peste a cidadãos destinados á defeza da 
patria ou de a fazer germinar entre elles por pri
vacões do mais neccssarío á vida. ' · 

Á.gora accresce a frequencia e publicidade de 
fabricas de moedcr falsa na Bahia; se tudo assim 
fôr, a nossa d(:;sgraça é certa c pe1-to deve de estar a 
dissolução da ordem social. .. 1\Ias conw é possh'el, 
que na Uahi<l se commellào tão graves delietos impu
nemente·! Pois os magistrados vendo que publica
mente se fabrica esta moeda falsa, que tanto ataca 
a riqueza nacional e o credito publico, sem o qual 
não póde persistir uma na~ão, não terão obstado a 
tão espantosos delictos '1 

Se com effeito existe o que ponderou o illustre 
autor do projecto c outro nobre deputado da Bahia, 
forçosamente se dem proceder contra estes empre
gados, que ni•n punem taes individuas, porque o 
castigo é o meio de remediar este mal. 

V ejamo:> agora se podem ter este effeito os que se 
propõe no projecto. Emquanto ao yn·eterilo, nada 
póde o projecto remediar, porque os crimes .estão 
commettidos; e emquanto ao futuro, nào faria mais 
do que passar a outras mãos ou a outras operações, 
aqw~Jla criminosa industria. 

A moeda de cobre 'de 40 rs. por sois oitavas e 
meia, posto.que mais forte que a actual, ninda o 
seu Yalor intrinseco é menos da metade do nominal 
e por consequencia ainda com·ida á falsificação ; 
esta moeda só deve substituir á 3a parte da moeda 
de cobre actual c os outros 2 tcrcos serão substi
tuídos por pedaços de papel, que nada valem ; c por 
isso convídão ainda mais á falsificação. 

Eu me explico melhor. Pretende o illnstre autor 
do projecto tirar da circulação esta grande massa 
de moeda fraca, mas de que modo ? Substituin
do-lhe nm terço de moeda de cobre ainda fraca e 2 
terços de papel fraquissimo : comparemos agora o 
valor intrmseco da moeda actuai, com o da moeda, 
que o projecto lhe substitue, e acharemos que a 
moeda actual tem maior valor intrínseco e por con
sequencia ficamo~ em peior estado. 

A grande massa de moeda de cobre, é na verdade 
um mal ; mas examinemos de onde elle provém 
para cural-<J completamente; ninguem gosta de re
ceber cobre e todos o recebem, haYendo lei que s(i 
admitte uma pequena somma nos pagamentos, e 
qual é a causa disto? E~ porque não apparece ouro, 
nem prata; examinemos pois o que fez desappare
cer estes metaes preciosos. 
· O Brazil é hoje duas ou tres vezes mais l'ico do 
que era ha 20 annos, quando circulavão grandes 
sommas de metaes preciosos, ninguem o póde du
vidar; logo não podemos attribuír o seu desappa
recimento á declinacão de riqueza. 

Parece-me que não se póde encontrar esta causa 
senão em uma das nossas mais uteis instituições; 
todos sabem que fallo do banco. 

Se o banco tivesse guardado a devida proporcão 
das suas notas com o seu fundo metalico, só teria 
resultado delle utilidade ; mas a extraordinaria 
abundancia de notas, enchendo o commercio, fez 
que ellas tomassem o lugar de moeda ; o desappa
recimento desta_fez subir o valor dos metaes pre
ciosos, e desde ~ntão tornou-se a moeda objecto de 

40 
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commercío e dei:o.:ou do rt!presentar como tal, sendo 
depois eboio pelo cobre o vacuo que disto resu!Lou. 

A somma das notas tA!m augmentado proprossi
nmentt-, porque o banco, ha muito tempo nao des
conta letras c só negocia com o thesouro publi(o, 
que lhe csta,·a devendo 22 milhões, o nfto recebendo 
Jolle os juros qtF' arcumnl.1 ao C.1pital, di\•ide pelos 
accioni!la$ esw I ucro não recebido, o quo o põu na 
necessidaue de accresccntar por hno a omissão das 
suas notQs em mna grande quant.i<.lade, ci destll 
modo mi sempre cr~!C~ndo 11 somma das ditas 
notas. 

Se •J hanco nãu doix4sse de cumprir as condi
cõos da •ua in~tilui~ão, isto é, ~ nit o deixasse de 
imcar as suas notas o guardassf' a proporçftl! J cstas 
com o seu fundtl rnetallico, nãu teriflo desapparc
cidv us metat)S pre.:iosos da r.irculação ·~ seria até 
illlpl)ssivcl a introuuc~ii.o de5la grande mossa de 
mocrltl d(•. ~:obre . 

I::' poi> OI) baneo, onde 11lwc prinr.ipiar a cut·a dos 
males monctarios que soffrcmos, o d<'pois \'e remos 
o tUudo llt! occorrer á íunundaçüo do cobre é tanto 
mai~ neccssal'io é re[Mmar os seu~ abusos, '!'tanto 
delle> pelo desapmcia!ficnto das sua~ natas, •J'l'l se 
tem tot·nado >crdadetro papd moeda, pron.Hu o 
cambio uc 40 o :•, que temos contra nós nus pracns 
da l~uropa. Este rual .; lá•' visi.-el, que tendo~e c:~l
culadu na~ curtes em LíslJoa, o valor do ouro ~n' 
I$800 na Europa, attui ,·cn~c·sc ~m .Pú a 2,~ c a 
mais, para <J mnntlar para la . Scrao tao loucos os 
n•~gociantes, qtte <tudrllo íazet· I'Stc u.;gocio com 
penlu '! ~iw, elles não perde m, pvrquc diio notas 
do IJnnco p~lo ouro c ns I) O las tlo banco valem muito 
menos do qu<• reprcsent~o. 

O projccto é além disto destit_uido do calculo, que 
de,•ia prcr;edcr-llw, lral<l·se nao menos de reco
lher toda a moeda do col1rc s<lm saber emquanto 
mouta es~a moeda c sem se applicarem os fundos 
neces:;arios para a sua amorti:Lnção. 

Seg1\ramente ha muitos milhões de moeda de 
colJre; o illu~tre atüor do projedo quer que se cünhe 
moeda. forte o \'alo r da terceira par tu da mo o da exis
tente, o que in1porta bastantes milhões; mas niio 
nos diz onde havemos de ir busca-los, sendo neces
sario que ellcs appareçào, para que se c11nhe a 
moeda, c distribua dentro de 18 metes, conforme 
o art. 8•. 

O art. 6• diz, que as apolices sejão ·pagayeis ao 
apresentante; log~ é necessarío, que estejào prom
ptos os fundos prcClsos prua pafíar lambem as apo
lices, que hào de importar os ttous terços do valor 
da moeda · aclual; porque os proprietarios dellas 
não se dcscuidaráõ de apresenta-las, e não de.-em 
ser enganad9s. 

O art. 10 ordena o pagamen to em moeda miuda 
de praia; para isso é neeessario aprompta-la, e Cazer 
que não desappareçào. 

.No art. 11, se diz, ·que, finda esta transacção, a 
assembléa tomará novas medidas para diminuir. 
ainda o valor nominal da moeda. 

Eis aqui outra i~conslderação ; ainda depois ha 
de haver umà reducção desta moeda que se manda 
cunhar, e ainda não é esta a ullima, pois fica su
jeita a outra alteração, quando se fuer o systema 
monetario ; pois que é então,· que conforme o nrt. 13 
se deve regular e estabelecer a fórma, peso~ e 
valor das moedas: por comequencia vem a ser todo 
este traballlO superfluo, que nàu é de tão pequena 
consideracão; para cunhar milhões de cobre em
prega-se muita despeza, muito tempo, muita mã.o 

d'obra, pois o ~.obre uma vez r.unhado não torna a 
servir, e lo<lo elle, todo esse tempu, toda a lllào-
d'obra ílcão perdidos. . 

T<!ndo portanto mostrado que o projeeto é inco
hcrcntP. em todas as suas piirl.es, assim como pre
maturo, e que por isso se deve desprezar, c nem 
tratarmos ue ~e•nelhan te. objecto sem primeiro exa
minar todas as causus que tem produzido estes mal.,s. 

Eu peç•J licença para em outro qualquer di11 apre. 
s11ntar nma índicaçito, afiro de se proceder a um 
exame Jo ast:~.do actual do banco, causa, pelo que 
me pan?Ctl, no menos a mais influente de seme· 
lhanlos malt!s: este oxame é da mai!l alta conside
ração e seguramente deve ser o principio de todo; 
os nossos lrahalhos a este respeito: indicarei tam: 
bem que· se com·ille ao scnauo para mandar algun> 
dos seu~ membros que, juntos a os dosta cnmara com. 
ponhão Ullla <'ommissão para que este llll!JOCio s~ 
trate entre alllbas as camaras com o disYcllo que 
r equer ma lerin de semelhante nntttreza. 

O SI\. Ltxo Counxno: -'- E' u ma verdadll otP-tlli 
em p olítica, que-a riqueza dos par~icularos, fórm3 
a rtquc7A1. da nação, e v ice •:crsa, a sua pobre7.a, 
acarreta a miseria publica. Todo aquolle go,·ern~ , 
que em cir~uu\stancias duvidosas, cmitte no. cirPU· 
lação uma rnMda nominal, ou fraca, e prinrípal
mentc lle cobre, se 31'ruina sem remedio, c seme
lhante ao sehagcm, quo niio cnida no futuro, p<lns3 
quitar sua di,·ída, augmcntando de presente o valo• 
do nnm<'rario que possue. J)esgrnc;ado prinr.ipio, 
miscrn,·c! espcculacão ! ..• . 

O governo, que de s~melh<~nte maneira obra, p en 
sando gttnhar muito, se arroja• em maior pobreu 
da qual ao depois se tornól ainda mais difficultoso ' 
libertar-~o. 

Se o governo tivesse só de. pagar, e não de re
ceber para o futuro, ent.lto diria, que a manobra era 
lucratl\·ól, post-o quo aladroada; mas levantar o 
nlor da moeda {azendo-a fraca, para pagar com lO 
aquillo que deve pagar com 100, e vêr-se obrisado 
ao depois a receber estes mesmos 10 por 100, qu.e 
se lhe de,·ia pa~ar; onde está o ganho, onde a es
peculaçào, o a llnezaZ De cer to que a não descubro. 

O dinheiro, Sr. prcsiáente, é como o sangue 
(seja-me permittido usar desta paridade), que sa
hindo do corac_:.ão e col'!'endo todo o corpo volta ds 
novo a elle : se elle sahe do governo com um valor 
nominal na qualidade de moeda íraca, volta aot 
depois para o thesouro publico com o mesmo valort 
nominal, e com a mesma fraqueza, havendo convi
dado além disto a miscraveis cidadãos e aos estran
geiros pela cobiça vil do gao~o, que ll~e offerece o 
\'Alor nominal, a cunnarem as oscond1das tnoedas 
de semelltant.e natureza; de modo, que em poucos 
momentos, toda a nação se acha dellas inundada. 
Todos os governos, ·que por -ignorancia de seus 
interesses, ou por urgentíssimas necessidades · tem 
emittido moeda fraca ; que quando mais bem íns
tmidos, ou cessando a urgencia pretendem sacar da 
circulação estas moedas, quo havião sido introdu
zidas, te,m conhecido sempre, que no fim 'de 
10 annos de giro, ha\'ia mais seis tantos da quantia 
primiti-~amente por elles emittida ; isto succedeu 
na Prussia, na Sardenha, etc, e succederá sempre 
em ·todos O$ tem~os e em todos os lugares. Se esta 
doutrina é apphcavel ás moedas · construídas· de 
metaes predosos; como n prata e ouro, com quanta 
mais razao não deve ser a respeito desse vil dinheiro 
de cobre, que hoje faz a nossa pobreza, e a pobreu 
do estado? O dinheiro de cobre, que. a meu vê r não 
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é dinheiro, pois que o metal, de que elle é feito, 
·não apresenta relação alguma constante com a 
prata, unidade de todos os systemas monetarios, se 
acha hoje entre nós com um valor tal, que mette 
horror: não sg conhece no ímperio ontra qualidade 
de dinheiro, porque o governo vai emittindo, a 
torto e a direito, sem f'eso, conta ou medida, e os 
miseraveís cidadãos, como os estrangeiros fazem 
da sua parte muito mais, cunhando-o âs escon
didas. Não se conl1ece, torno a dizer, se não papel 
e cobre ; o ouro está á 40 e tantos por cento, e a 
prata não sei a qu.antos; continuando neste andar, 
teremos banca-rota, o maior flagello dos povos. E' 
preciso, Sr. presidente, que quanto antes reforme
mos os abusos, que ha ácerca de semelhante moeda 
fraca; porque daqui podem resultar grayes damnos. 
Alguns Srs. deputados tem fallado nesta e em 
outras sessões precedentes em geral sobre a insuf
ficiencia do . projecto e mesmo tem dito, que não 
descobrem a grande precisão, que :;e quer inculcar 
ácerca de semelhante reforma: sim, Sr. presidente, 
se os honrados membros olhassem pouco mais para 
diante e não. se limitassem, por assim dizer, a dous 
paJmos de consequencias, verião, que a materia do 
projecto é urgente e urgentíssima; verião, que 
a reforma do cobre nada tem com o systema mone
tario em geral, porque o dinheiro de cobre, ainda 
quando seja bom, não é dinheiro, porque não con
serva uma relação constante com a unidade, que é 
a prata; verião, que esse dinheiro, póde c deve ser 
reformado por si só, independente de um systema 
geral de moeda; e que em medicina, já que se 
trouxe aqui esta paridade, muitas vezes abando
namos a cura da enfermidade principal e geral, 
para cuidarmos em um unico symptoma, que por 
sua vehemencia pó de acarretar a morte do enfermo : 
veriáo .finalmente, que qu.anto mais demorarmos 
esta medida, tanto mais difficultoso será.ao depois 
o remedio e tanto maior o prejuízo do estado, que
rendo tirar da circulacão o cobre excessivo accumu
lado nas províncias pôr longa serie de annos ; pois 
que, como já disse, em lO annos o dinheiro fraco 
emiltido por um governo, se acha accrescido de 
mais seis tantos pelos falsificadores de moedas. 
Ninguem pois duvidará, a não ·ser pertinaz, da 
urgencia de semelhante ma teria. Mas vejamos agora 
se o projecto por mim offerecido, de~empe.~hao fim 
a que me propuz, sem acarreta1· maiOres mconYe
nientes ao estado, digo maiores, porque de necessi
dade se experimenta· algum, sempre que se pretende 
tirar da circulacão uma enorme quantidade de 

. moeda fraca, coÍJlo comnosco succede presente
mente. Alguns Srs. deputados, como já acima disse, 
argumentáráo contra a sufficiencia do projecto e eu 
bem longe de o querer inculcar como obra prima, 
me limitarei a mostrar a suffi.ciencia delle, para 
preencher o fim, a que me prop~z ! pri~o, de tirar 
da circulação uma terça parte do dn~he1ro de cobre 
actual, porque se não p_úde tirar ma1s ao presente, 
emittindo essa mesma terça parte em cobre novo 
mais forte e não tão fraco, como o qne actualmente 
corre e para isto servem os artigos do projecto offe
xecido : secundo, de pagar as outras duas partes do 
cobre recolhido, em prata miuda e de uma maneira 
mais suave ao erario publico, por via de pe,quenas 
cedula,s pagaveis cada anno com a quantia deter
minada á certas províncias, para parcial all!.ortisa
cão dessas mesmas apolices, como se vê dos artigos 
(leu.) Vejamos agora o que se tem dito ácerca 
desta doutrina particular do projecto. 

159 
Acaba de avançar o honrado membro, que eu 

pretendendo tirar o cobre fraco da sociedade con
tinuava a emittir outro, que ainda não era forte e 
verdadeiro, pois que a moeda de cobre de 40 rs. 
por mim indicada, tendo seis oitavas e tanto d~ 
c.obre, ainda não era c?rrespol!dente ao preço da 
hbra de cobre em chapa, vend1da no commercio · 
onde vio o honrado membro uma moeda de cobre' 
que fosse moeda forte 't Creio, que elle quer qu~ 
aconteça entre nós o mesmo que entre os la~ede
monios, isto é, que seja preciso um carro para con
duzir 4$000 rs., em moeda de cobre: um semelhante 
dinheiro, Sr. presidente, nunca foi considerado 
como dinheiro genuíno ; todas as nacões o tem 
emittido pela necessidade dos trocos ; ·mas o tem 
emitlido em. pequena quantidade e com um peso, 
que se a~rox1me ao .seu valor real, como metal no 
commerc10, para ev1tar a fraude e astuto desejo de 
o~ part.ic~lares o cun~arem, pelo grande lucro, que 
d1sso tlrao, como esta acontecendo no Brazil, onde 
uma libra de cobre, que importa em 360 rs., de
pois de cunhado Yale 2$000 e 3 e 4, falsificado pelos 
particulares ; continúa elle, que o projecto preten
dendo tirar uma moeda fraca de metal, introduz 
outra fraquissima de papel, que vale muito menos 
que o cobre e que por isso convida mais os parti
culares e estrangeiros a falsificarem esta especie de 
moeda. Assim é, Sr. presidente, um oitavo de 
papel· vale muito menos que dous vintens em 
cobre, ainda que falsos: mas haverá tamanha faci
lidade e tão pequeno custo em estampar apolices 
complicadas, -como h a em se '!unhar cobr,.. com um 
simples trocho e um cunho'? De certo que não : as 
apolices sendo pequenas e tendo maior mão de 
obra, o lucro não será tamanho, que convide a 
estampar e nem a facilidade será tão obvia: mas 
diz o illustre impugnador do projecto- o seu 
autor quer tirar da. circulação dous terços da 
moeda de cobre actual e não estabelece o como ou 
quando e os fundos para pagamento desses dous 
tercos de cobre, visto que as apolices devem de ser 
pagas ; - que o projecto fôra feito sem calculo 
prévio, sem saber a quanto montará os dous tercos 
de moeda de cobre, que se pretende tirar da cirêu
lação. l\Ias o que tem o conhecimento prévio da 
quantia deste numeraria, para se tirar os dons 
tercos? Quando um individuo leYar 100$000 de 
colire fraco, á casa da moeda, esta lhe dará um 
te:r;co em moeda forte e dous em apolices; e assim 
quando um milhão de indivíduos, e o imperío todo 
tiver dado o seu cobre fraco, se achará em circula
ção um terço de cobre fort~ e dous terços de ce
dulas, sem sabermos prevtamen te o montante do 
numeraria, que devemos reformar. A força dos 
meus argumentos consiste em procurar se é precisa 
ou não esta reformá; se ella se póde fazer sem 
sacrificio e se este não será menor agora do ·que 
daqui alguns annos, quando o imperio estiver todo 
obstruido com o dinheiro de cobre? Ainda assim 
continúa o honrado deputado -o projecto não 
marca um fundo para o amortisamento dessa enorme 
quantia de cedulas, que se devem emittir e onde se 
irá buscar esse dinheiro?- E' verdade, que , eu não 
crio uma caixa propria de amortisamento com 
rendas peculiares, porém indico no projecto, que 
o erario todos os annos, ponha em cada província 
certa quantia marcada na mesma lei, para com ella 
se ir amortisando as ditas ced11las; porém respon
der-se-ha o qne é dez contos de réis para a provín
cia da Bahia, se todos levarem juntos as suas 
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cedulas á casa da moeda, para serem embolsàdos ? 
. A lei não ordena, que se paguem as apolices todas 
em um anno e nem essa hypothese é possível : . o 
pagamento é parcial todos os annos e é assim que 
entre .nós se tein ·feito com a divifta publica: 
aquellas apolices, que primeiro forem apresentadas, 
emquanto houver dinheiro dos dez contos, serão pa
gas; e quando tarde, seus dono~ esperaráõ para o 
anno futuro sem com tudo expenmen.tarem damno, 
pois que as 'cedulas devem ter um pleno giro como 
moeda. Tenho respondido aos argumentos, que 
pouco mais Oll; menos se emittirão contra a sufli
ciencia do proJecto e guards1 de proposlto para o fim 
o que o mesmo honrado deputado mais aqui tratou, 
·e vem a ser o do banco. Disse elle, que eu havia 
posto a origem da: falta _de moeda de metaes pre
ciosos na grande em1ssao de cobre falso e fraco, 
mas que elle pensava vir unicamente do banco: 
que o banco, esta instituição salutar, que qevia 

·promover e augmen ta r as riquezas publicas, abu
sando de seu regulamento, havendo in traduzido 
milhões e milhões de apolices muito acima do seu 

. fundo real, estas havião feito desapparece~ da cir-
culaoã:o a moeda dos metaes prec1osos ; e tsto para 
fazer face á grande divida ein l[Ue o governo está 
para com elle _ e para dar maiores interesses aos 
·accionistas. Nao ha ·duv1da, Sr. presidente, que o 
banco emittindo ás cegas, apolices além dos seus 
fundos metalicos e esquivando-se de recebê-las, 
para dar metal, como era da sua obrigação, tem 
perdido o credito e suas apoli:ces, que devião ser 
olhadas como representantes da moeda forte e Q.oa, 
se achão hoje olhad_as como dinheiro papel, isto é, 
dinhetro que não tem valor nenhum e ninguem é 
tolo, qu~ troque as suas moedas de !!letal precioso 
por um oitavo de papel rôto e su}O sem valor 
intriqseco: e cada um que por desgraça o recebe, 
ir ata logo de o ·gastar ou fazer sahir, guardando 
debaixo de sete chaves as moedas de metaes finos : 
mas será essa a unica causa do desappar,ecimento 
do ·dinheiro de prata e ouro? O cobre falsificado, 
não estará na mesma razão dessas notas sem valor? 
Qual é o homem, que quererá trocar a sua . moeda 
de ouro ou prata, por um cobre tão vil e aladróado? 
Demais os ·metaes como qualquer outro producto da 
terra, podem ser mais ou menos abundantes em 
certos ·tempos e em certas Circumstanc1as : multas 
minas se tem esgotado, porque ellas não são pe
rennes e então basta, que o ouro e a prata se 
tenhão tornado mais vasqueiros para se quebrar as 

. relacões estabelecidas entre a prata e diversos me
·taés ·preciosos e é por isso que eu illlgo, que pelo 
menos de seculo a seculo se deve reformar o sys
tema monetario de qualquer nação, segundo o 
estado então das relqções metalicas; além de que o 
peso da balanca do commercio, as guerras, etc., 
podem fazer correr as moedas metalicas ·de um 
lugar para ?utros: não .é só o banco arruinado do 
Brazil, que e a causa un1ca da ~obr~za do numera
rio de metaes precwsos, o vtl dmheJro de cobre, se 
não é maior, é igual causa de uma semelhante 
penuria; e por i~so é sobre elle tambem que deve-
mos dirigir nossos cu1dados. · · 

Emfim, assaz tenho fallado e respondido aos 
argumentos qúe se tem produzido contrá o projecto 
e mostrado a sua .utilidade: se elle não passar, 
apello para o sofirimento de mai~res infortunios, 
·que então nos obngará a fazer aqu1llo, que dlscur
·sos e males ainda em principias, não tem podido 
persuadir; ainda temos tempo de errar, · porque a 

morte não ·está absolutamente imminente, mas não 
quereria soffrer,- de companhia~ coro· os que são 
pertinazes. · 

0 Sn. VASCONCBLLOS:-Eu souerotudo' conforme 
com o illustre deputado o Sr. Vergueiro ; e por isso 
tenho que o projecto deve .ser rejeitado. Reconheço 
com o seu· illustre autor que. o imperio está ·inun
dado da chamada moeda de cobre ; que tem desáp
-parecido da circulação o ouro e prata ; e que o 
excessivo valor nominal do cobre-oo,Ilvida ·princi-. 
palmente os estran geiros a falsificai-o, mas nem 
por isso adapto o proj(cto, porque 'de certo, rião 
remedeia o mal, como se propõe. A exorbitante 
quantidade ·de cobre cunhado não provém sómente 
·da desproporção entre o valor intrínseco e nominal, 
.que presentemente tem: é o resultado tamb~m de 
outras causas . 

Além do numero de notas do banco, que já pon
derou o i \lustre deputado o .Sr. Vergueiro, além da 
relaxação das alfandegas e autoridades cori'Stituidas 
os imperfeitissimos cunhas, de que se usa · no fa-: 
brico · da chamada moeda de cobre

1 
tem nisto 

grande parte, e sobre tudo o pezadissuno quinto, 
que paga o OLHO nas casas 'da fundição; pois ab
sorv'e não só o quínto, porém dous terços, e ás 
vezes ainda mais; porqqe. este ini:posto é tirado do 
ouro sem a deducção das despezas, ou gastos de 
producção, despezas que são mui grandes segundo 
o pe.ssimo methodo us.ado na· extracção: por este 
tributo é claro, que não convém a ningu:em levar 
o ouro a casa da moeda, para perde-lo ; e . comó é 
prohibida no commercio a sua circulaçao ante~ de 
amoedado, passão-no ao estrangeiro, que ordinaria
mente o paga com o cobre falso, que importa. no 
lmperio. 

Sim, ningttem duvida da grande importação da 
chamada moeda de cobre, fabricada entre os &&tran
geiros, e tal é o desleixo das autoridades, que · 
sendo fre_quentissimo este. commercio illicito, e 
tão ruinoso, não me consta da apprehensão de.. uma 
só barrica de tal dinheiro. -

Lembra-<!Úe de haver lido em varias periodicos 
de Londres, que na alfandega de Pernambuco ro
davão barricas, que muitas vezes se desmanchavão 
á vista do povo todo, e entretanto não consta de 
uma só apprehensão . . 

O cunho das moedas é tão imperfeito, que tenho 
visto algnmas verdadeiras, que parecem feitas a 
picão : quando fui membro da junta .da justiça de 
Minas-Geraes, apparecerão fá umas moedas, que 
pàrecião falsas, e procedendo-se a exame, acharão-se 
boas e verdadeiras . Sendo pois tantas as causas do 
mal, como pretende o illustre a.~tor do· projecto 
cural-o, applicando só a uma um remedio, e . um 
remedio tão imperfeito ! . 

O papel moeda é reconhecidamenté-mnito inferior 
ao cobre, porque este tem um valor· qualquer, .e 
aquelle nenhum, e por isso acco11tecerá que · decaia 
muito mais" com incalculavel prejuízo dos especu
ladores, e principalmente dos empregados, que ·vão 
receber os seus ordenados . em tal moeda; pois 
ainda que recebão um valor nominal, correspon
dente aos seus ordenados, a· seu vaiar intrins!)co-é 
muito inferior, pelos. rebates1 que · es~a moeda ha "de 
so!Trer os quaes são sempre proporcwnaes ao· seu 
descrEt(lito. · 

E poderá algum de nó~ duvidar; que no estallo 
vacilante ..da fé publica, . se .desaprecie considera
velmente o papoll Sr. presidente, nada ~e . papel, é 
o ultimo termo da alteração· da moeda. Eu aind.a 
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digo1 c continuarei a dizer, que é necessarío saber-se 
o collre que ha em eirculação, para se tomu uma 
tal medida, e que o illustre auctor d<> projecto não o 
c~lculou, e fez o projecto sem as informações 
mmessanas. • 

Quanto é que elle applica para o nmortizarnento 
das a,Polices nas pro\-incias maiores? Só lO:OOOt. 
Ora e claro que com esstf quantia, não se poderá 
reunir l!Or muitos annos o cobre elisLentn nessas 
provi.nctas: as apolices tomando o sea Ju;pr, 
ficaráõ por todo esse tempo sujeitas á falsificat;ão, 
e se ha tantas notas do hauco falsas, que correm só 
nesta provjncia, o que se nào deve esperar ões..oas 
ajlOlir..es, assim espalhadas pot todo o imperio? 
Quando se chegasse a r(lmir as apoEces emtttidas 
haveria outro tanto, ou mais de falsas; mn conse
qu~ncin achax-nos..Júamos em peior cmbara~o do 
que o actua.l. · 

Para a medida ter alguma ntilidadeseria necessario 
que se podessem pagar as apolices em pouco tempo 
antes de dar aso a falsificação, e para isso é neces-
5ario um calctliO preYi o rlo dinh«iro que se quer 
remir, para saber:-Se, se po_dem haver-s~ os_ fundn~ 
para isso necessar10s' e cre;o que a naçao fi(lO está 
em estado de contrahir umu diYidíl. tão enorme, 
inutilísando todo esse dinheiro de cobre que existe, 
para o substituir promptamcnle por outro. Por fim; 
Sr. presidente, em toda a nação deve baver uma 
dada quantidade de moedas para as ~ransacçMs 
sociaes, esta quantidade é proporcionada ás posses 
da sociedade: ora sendo raro o ouro c a prata uo 
ímperio, e reconhecendo o íllttslre auctor do {lroje
clo, que o cobre cunhado n ão é moeda, e muito 
menos o pape.l, que elle pelo projecto se propõe 
ínlrodw.ir, n ão sei de que moeda quer que use a 
naçilo brasílei~a, qu_e é. muito .op}Jl~nta. E' pois 
manifesta a msuflctencta do proJeclo, além de 
que in volve absurdo, como me parece ; e por isso 
voto, que não passe a segunda dismttsão. 

O SR. Cuu:t'- Eu t:unbe1u. não me confornto 
l!m tudo com o illustre anclor do projecto ; mas 
acho que :>e deve rem~díar o mal de al;;uma fôrma 
para o futuro, advertmdo que narla . se pode faz~r 
$em se regula1· o banco : o pois que o cobre não é 
lllOCda, e $erve sú para ajuste de contas, martde-se 
recolher todO o cobre das difl'erentes repuliçUes 
de fazenda, e de Lodo este dinheiro se cunhe antro, 
par exemplo o que vale 80 deve valct 40, o quo 100, 
001 etc. c todos aquelles que quizcNnl t rocar o sell 
coore, poder;íõ ir áqüella casa; cunhe-se· tamhc m 
mo~da dG prata e ouro com o seu typo, pczo, e valor. 
O governo foi que :fez o mal, porém devemos reme
dial-o ; e creio que podemos applicar-lhc este 
rcmedio. 

ci~~ado o cobre cunltado, onde a senhoriagem1 ou 
fel tio, ou em uma palavra, o valor nominal mccedc 
excessivament-e o valor intrínseco. 

E' por tanto o cobre cunhado ull!a pura medalha 
em sua natureza, a qual no ~:ommercio interno das 
nn•;i•es, represénta pequenos valores tle consn,mo 
diario; e Ms gmndes transacçCies de commeccio a 
peno.s serve p'll'a perfazer l?randcs os computos pela 
representaÇi'lo das quantidades fr<1ccionarias que 
nellcs occocrão. Daqui vem pois que ninguem 
entltesoíraeohre cunhado; e que tel-o falso, ou verda
deiro, pouco imporLa á fortuna do possuidor, que 
nelln na o faz consistir a representação do seu cap1tal 
de re<õerva. 

Fazer pois um sacrificio, e sacrificio de milhões, 
em perda do thesouro nacional para retira.r da circu
lação o cobre que ainda não superabunda, porque 
eu vejo que dl!! . corre sem r~ bate, ú de certo 
impolilico. Tem-se dito que corre muita moeda 
fnlsa de cobre; eu convenho nisso, mas o re111edio 
(: pôr o governo da sua par~e os meios de descobrir 
os dclinquen!es, que a fl:abricào, e casti!!'ul-os. De 
mais disso eu não posso alcan~~r como p(}r esta, 
operacão, que a lei pretende pôr em pratica, se 
póde êccobn1< pelo tbcsouro, toda a moeda de cubrto 
velha." O territorío do imperío $ e:.;teusissimv; não 
h a cidadão tão indigenle1Utlo ha morador I iH> lougiquú 
de povoado, que não tenh.a alguma moeda da ~:obre; 
como se ha de satisfazer pois a respeito destes, á 
inditacão da lei 1 

Por 'outra parto pret.ende-se que o thcsouro pague 
á n~çâo o desfalque, quE' lhe causou com a emissão 
dcs~a chamada moeda de cobt·~, em qu~ o ,·alor 
intrinseco é excessivamente me.nor do que o nominal; 
e não se tem em conta que o proprietario desse 
thesouro·é a mesma nação, a qucru se pretende 
indemnisa~; e que se por uma parte é aqui indem
nisada, vem por outra ptut.e ~ ser lesada com a 
conlribuiç..'í.o nccr:ssana que os cidadãC!S hão 
de f:uer ao mesmo th~souro, para supprtr esse 
dcficit. · 

Supponhamos por um pouco, Sr. presidente, que 

O SI\. SouzA FI\A:>ÇA.: -Eu l'olo contra o projP,
ct.o, ape%at- da apparente u~ilíUa.de; que a principio 
nelle se me antolbou; e quo so desvaneceu d~pois 
dooreflectirem todasa5suasrelacõcs. Sr. presidente, 
quem ehal\la lll<Xlda ao cobte cunhado exprime uma 
idéa fals<l, ou que não corresponde à realidadr•; 
porque moeda segundo todos ent.endem, é utna 
porçii.o de me.talprecí?so,_lavrnd? em certa fóriJ)a 
ou çuuho, ~:uJO Ya.lor mtnnsccu e geral nas naçoes 
civilisadas coro. pequenas differcncas de mais, ·~ 

~
. no-s ; e que nada L em do arbítrio' da lHi se não a. 

boriagem, ou feitio da moeda, por conta do 
tõldo que a fabrica, a qual re,·erte cai perda lle 

q em a dá, ou. do quem a recebe, segundo as 
e:{igencias commerciaes, "' premio do cambio d~ 
nição a nação; e des!as qualidades não é :~condi-

o cobre por sua abundando, c falha excessiva de 
ya\or inlrins~co, em comparnçiio do n ominal, v~m 
a tal desprezo, e b·aro.tcza, que soffre em seu g~ro 
um t•eha~e de 50 po~ c.ento: e111 tal caso o que ~o 
segue 1 E' que todos os r,idadàosperdem nn proporçao 
dos seus teres; pois admiltido o principio, como se 
deve admittir, que n íngucm enthcsoura a cham~da 
moeda de cobre; e s6 (.em ·aqnelle, que occasro
nalmente lhe vem á caeu segundo a corrünteza de 
suas transacçõcs; o que nunca será senão en? p_M'Ie 
menina dos seus capitaes •. po'!co damno d _afu ~ 
segue a cada um dos CJdadnos de per s1, po1s 
suppondo que o ·maior Cllpitalist.D, tenha por ventura 
2:000$ em cobre, perdia entii.o 1:0903 e ~s m~ na 
prllporciio atk a mais reroot.-t parte do tmpeno, e 
aqui tcinos qn~ som necessidaor; dP em preg~r u!"a 
opera~.ão po~ittva •. e ~~re~t:a, 1lcao todos os. C1dadaos 
do mesmo tmpeno mduect.amentt; quotl!;a.dO na. 
proporr.!lo do~ seus teres, para supprtr l um empenho 
do thcsóuro nacional, que na hypotes•~ do projt>cto, 
se pretende di~solver por meio de uma operacão 
complicada em sua pra\ícn; e que por ventura pÓde 
ser rmú prejudicial, nlém de vexativa. • · 
Tem~e dito qu<~ a abundancia do cnbre l-em feitiJ 

desaparecer da circ11lação, os metaes preciosos 
amoedados, e subirem de valor: n5o é assim, 
Sr. presidente. A causa porqu~ tem desapat•ectdo 
e;ses meto.es preciosos da círeulaçã(}, é outra mui 

41 
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diversa; o quinto do ouro, esse tributo impolitico, daqui resultou a grande escassez, que logo se notou 
que peza sobre a classe dos mineiros, quando ha e que obrigou o governo a l!lnçar mão deste .recurso' 
muito de,·cra estar reduzido, é. que tém feito sahir pela necessidade de fazer face ás indispensavei; 
barra fóra todo o producto. das nossas minas em despezas, cunhando-se do anno de 1820 a 1825 a 
bruto, por meio do facil contrabando, que lhe facilita <pw.ntia rle 2,215:000$000, 
a venda, e exportação. Não com o lucro enorme allegado pelo illustre 

Seonossogovernomaisavisadoprocedesseamuito preopinante o Sr. Lino Coutinho, o qual diz, que 
tempo, assim como o fez o governo de Bespanha, uma libra de cobre, que custa 300 e tanto réis 
reduzindo o quinto do ouro, ou os 20 °/o que paga produz 3$000 rs. ; por quanto, uma libra de cha
o mineiro, a5 °/o sómente, ou ainda menos; teria o pinhas de 40 rs., vindas da Inglaterra, dão 34 
thesouro percebido maiores vanlagens na exacção moedas, que depois do cunhadas valem 1$360 ; as 
desse tributo, que hoje nada rende; e a nação manufacturadas no laboratorio da casa da moeda 
teria muito ouro amoedado, cujo gyro faria abater produz 44, no valor de 1$760. 
de preco a moeda de prata trazendo-a a par das O aetual ministro da fazenda procurou com o 
notas do banco, como sempre csten~, quando hada maior cuidado emendar esta desigualdade, fazendo 
mais abundancia de ouro amoedado, antes que o que se cunhassem em conformidade do alvará, e 
especuladores se votassem a levai-o todo das nossas com a possivel perfeicão. Segundo o projeto de lei 
minas em bruto, para as nações estrangeiras; no do Sr. Lino CoutinhÔ; a moeda de cobre de 40 rs., 
que perdemos esse impolitico quinto, que se não que .tem de peso 6 l/2 oitavas, e produz cada libra 
paga; a senhoriagem da moeda, que se não fabrica; t:;OO rs, aproximadamente, regulado o preco de 360, 
e o representante de valores reaes na cireulação, disputa igualmente a falsificação pelo luci·o de 90 e 
que induz um cambio desaYantajoso ao nosso tantos por cento, sendo igualmente inadmissível a 
commercio com as outras naçües, pelo valor emissão do cedulas assignadas pelos provedores, e 
nominal, a que tem subido a moeda de prata no escrivães das casas de moeda, ainda mais susce
nosso paiz. ptiveis de falsificacão, e de nenhum credito para com 

Concluo pois, que a lei não tem utilidade real, e o publko; como se evidencta com o exemplo dos 
·voto que se não trate della. bilhetes estabelecidos em 1\línas-Gcraes, para o res-

0 Sn. Lixo Coun~Ho : - Levanto-me para gate do ouro nas casas de permuta, que apezar da 
responder ao Sr. Vasconcellos, que disse, que ett garantia que tinl1ão no mesmo ouro causárão Q 

fazia projectos sem informações; perguntarei eu maior desgosto aos povos pela falsificação, e tanto 
ainda ao mais sabixão, como se poderá obter estas forão cassados. 
informacões "! Como . se poderá saber do dinl~iro Respondendo agora ao qne disse o illustre depu
de cobré, que ·o estrangeiro mette'! Não se póde talio o Sr. Vergueiro, sobre o banco, não é como 
exactamente saber, se não quando for todo o elle pensou. O governo se tem esforçado sempre 
cobre recolhido ; e então poder-se-l1a dizer, tal, e para sustentar o credito do banco; e tem-lhe pago 
tal província tinha tanto em cobre na circulação; todos os juros, que lhe devia até o fim do anno pas
mas não sendo assim, Sr. presidente, é impossível sado, ficando-lhe só restando cento e tantos contos 
saher-se por calculo. Quem é que não sabe, que a de réis, e a meu vêr all1 existem mais do oito mi
America Ingleza estava d~vendo milhões, e milhõe~, lhões em numeraria ; com elles, e com os auxílios, 
e que ainda tem apohces de 400 rs. e outras qne lhe prestar o governo, devem ce·ssar todos os 
de 800 réis? males, de que se receia o illustre deputado, que 

Por isso digo, que se fabriquem apolices iguaes lambem não é exacto, quando chama as notas do 
ú.quellas; porque não havei·á quem quei~a dar-se banco moeda papel. A' vista do que, parece-me, 
ao criminoso trabalho de as fazer, ou fals1ficar por que não tem lugar o -projecto do Sr. Lino Coutinho. 
tão pequena quantia; sendo-lhe além disto, preciso -Eu vi lima moeda falsa, que me mostrou o Vis
chapas, e papel proprio para isso. Quem não conde de Barbacena, quando chegou da Bahia, que 
sabe, que a na';(àO luera em fazer pagamento em parecia ser feita a martello, nem sei como podia 
apolices ·? O honrado membro deve saber, que a correr. 
maior parte das despezas do. bane~ em Inglaterra, O SR.. VASCONCELLOS :-0 illustre deputado o 
e tirada das perdas das apohces; por tanto acho, Sr. Lino Coutinho, admirou-se que sendo eu mi
não só facil, como util a adopção, e o uso destas neiro, não saiba que se dá uma proposieão neces
apolices, com o que a nação lucrará _muito. (;~qui saria, e invasiavel entre o ouro, e a pratá. Seja-me 
fez o illustre deputado as comparaçoes dos d1fre- licito admirar-me tambem, de que o illustre depu
rentes valores dos metaes, e algumas outras refle- tado, possuindo tantos conhecimentos, e grande 
xões; mas não foi entendido pelos Tachigraphos.) atilamento, se persuada de que o homem, que ha-

0 SR.. REzENDE CosTA:- Sr. presidente, pelo bita um terreno, deve de conhecer quanto elle 
alvará de 18 de Abril de 1899, se ordenou, que encerra, e quo habitando eu no da!i minas, deva 
a moeda de cobre chamada antiga, cujo valor consequentemente ser metallurgico, e ter vastos 
especifico era o duplo da que se emittio no anno conhecimentos monetarios. Estes conhecimentos 
de 1803, que valia 40 rs. passasse a gyrar por 80 rs. cus tão ba'rato, na opinião do illustre deputado: qual 
e semelhantemente por 40 rs. a de 20, e a de lO seria o homem que recusaria ir a Minas, se pelo 
por 20 rs. A abundancia, que havia de ouro, e simples facto de pizar aquellc terreno abençoado, 
prata motivou, que se cunhasse pouca quantidade se adquirissem logo tantos, e tão preciosos conhe-
e ein alguns annos como nos de 1816, e 1818, cimentos? , 
nenhuma se cunhou: as circnmstancias do thesouro, E' a minha opinião, que não ha essa invariavel ; 
os accontecimentos políticos da revolução de relação entre o ouro ..e a prata, a qual inculca o il- j 
Portugal, q_ue · derão motiv~ a passar-se áquelle lustre deputado. . 
reino 0 Sr. D. João VI, fizerao tambem que a sua Sr. presidente, o valor das cousas esti na razão!' 
côrte, e os que o accompanharão apurando os seus directa de sua quantidade, e na inversa de seu offe~ 
bens em numerario, o transportassem a Portugal: recimento, como dizem os economistas. Daqui ve~ 

. ·'' 
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que não póde haYer um valor invariavel: é s'empre 
dependente das duas circumstancias referidas. 

Quando o ouro apparece em grande quantidade, 
c não é muito procurado, diminue de valor; e a 
prata conserva seu preço ou o augmenta, se a sua 
o.xtrac~o é mais dispendiosa e em menos quanti
dade. Isto mesmo parece que, cahindo em contra
dicção, reconheceu o illustre deputado a que ora 
respondo, quando depois de ter declarado essa ínva
riavel relação, passou a mostrar as variações, que 
havião nos diversos lugares; como no Indostão, 
Europa, etc. 

Se porém estou em erro, tenho ao menos a satis
fação de ter por companheiros homens tacs, como 
lUcardo, Matheus, Stork, João Baptista Say. 

Finalmente devo lembrar ao illustre deputado, 
!J.Ue todos os estadistas avaluão o numerario em 
ctrculação, e que ha dados para fazer-se este calculo 
cujo resultado, se não é exactamente rerdadeir·o, 
é aproximado á verdade. E porque negará o illustre 
deputado ao mínisterio lll·asilciro conhecimentos 
tão vulgares, e que nus outras nações se encontrão 
ainda em particulares, longe dos negocias publicos: 
como se vê das differentes estatísticas ? 

·o SR. CosTA AGUIAR: -Sr. presidente, a maior 
parte dos honrados membros, que tem fallado 
c.ontra o projecto em questão, reconhecem a exís
tencia do mal, quo ora se pretende atalhar, e con
Cessão, que a imm1msa massa de moeda de cobre, 
tem concorrido em grande parte para o desapare
cimento do ouro e da prata; ata cão porém o 
mesmo projecto na maior parte dos seus artigos, e 
dizem que elle não preenche os fins, para que foi 
feito, e que conseguintemeote não deve passar a 
segunda discussão. 

Eu pelo contrario votarei para que elle passe; não 
porque me conforme inteiramente com parte da 
sua doutrina, mas porque as circumstancias. em que 
nos achamos, demandao quanto antes provid!)ncias, 
que atalhem a gravidade do mal, e que por uma vez 
ponhão côbro a infame introducção por contra
bando da moeda de cobre, assim pelos estrangeiros 
como por todos aquelles, que clandestinamente se 
empt·egão com tanto menoscabo da lei, e prejuizo 
publico, no fabrico de semelhante genero. 

Que a moeda de cobre não é propriamente uma 
moeda, mas para assim dizer, uma especie de bi
lhete de confiança, que representa uma porção de 
prata muito diminuta para ser cunhada, e que só 
deve servir para aquelles trócos, que pela sua pe
quenez não podem ser satisfeitos com moeda de 
ouro e prata, é esta uma verdade, Sr. presidente, 
de que ninguem duvida. 

Que a emissão dos bilhetes de um banco qual
quer, não sendo proporcionada com as necessidades 
da círculacão, e com a medida da confianca, que 
em .taes estabelecimentos se tem, é uma das pode
rosas causas, que muito influem para o desapare
cimento dos valores metalicos; é tamberri outra 
verdade de que ninguem duvida, e desgraçada
mente ha muito tempo conhecida pelos grandes 
males, que tem causado. 

Os bancos da Escossia, por não haverem seguido 
e adaptado esta proporção, tem sido em certas 
épocas forçados a pagarem em Londres agentes, 
cujo unico emprego consistia em procurar-lhes di
nheiro, que custando 2 °/o por esta .operação, se 
evaporavão logo em muito pouco tempo. O banco 
mesmo de Inglaterra em circumstancias iguaes tem 
sido constrangido a comprar bar~as d~ ouro e prata, 

a faze-las cunhar em ~oeda, á medida que as pa
gava, por causa .,_o alto preço, porque compra vão ·· 
taes barras, para occorrer á grande quantidade dos 
embolços que delles se exigião. Law na Franca ou 
o seu systema bem conhecido, sene ainda· para 
comprovar o~ graves . mal e~, que se seguem pela 
falta da devida constderaçao na emissão dos bi
lhetes de. um banco,_ debatxo dos princípios, que 
estabeleci; e eu mu1to poderia accresentar a este 
respeito, se não temesse apartar-me da ordem e do 
estado da questão. ' 
Appli~ando agóra to.dos estes princípios ào nosso 

baJ!CO_, e em verdade mnegavel, que a excessiva · 
emtssao de suas notas tem enchido o commercío 
como disse um 1_10nrado membro, mas é por outr; 
parte tambem msustentavel, que só esta causa 
tenha influ~do para o desapparecimento dos va
lores metallicos: outros pri_ncipios tem igualmente 
cooperado para Isto, elles sao bem conhecidos por 
todos, que estão ao facto dos negocios políticos 
desde o anno de 1821. ··: 

A estagn<l:ção do comi?ercio, occasionada pelos 
factos occorndo:; em multas das nossas províncias 
em consequenci~ das commoções, em que se te~ · 
achat!o: o desleixo e o abandono do antigo go
vcrn~, que nos regia ; a falta de fé, e de confianca 
publica em toda~ as tra~sil:_cções, em que elle teve 
parte; a excesstva emtssao da moeda de col1re 
pois que-, segundo é publico, desde 1820 até a~ 
anno de 18"2.5 o governo fez cunhar 2,2l5:0ooS : e 
a ·~xcessi v a introducção de tal moeda pelos estran
geiros, e por todos, que entre nós a tem fabricado 
clandestinamente; todos estes factos tem feito 
desapparecer os valores metallicos, porque Sr pre
sidente, é preciso olhar para as co usas cdmo · ellas 
são, e para os fact.os, que se seguem das suas 
causas, que sendo as mesmas deYem sempre pro
duzir· identicos resultados. 

A moeda, que muita gente chama numerario é 
uma mercadoria, c.ujo valor se estabelece segu~do 
as regras communs , ás outras mercadorias isto é 
se elera em razão da n':lcessidade, que se t~m dest~ 
mercadoria combinada com o seu offerecimento: 
Os princípios de economia política, Sr. presidente 
não tem mudado, nem mudaráõ, elles são sempr~ 
os mesmos; a fatalidade tem sido ignorarem-se em 
certas . épocas e em muitas talvez, mui acintemente. 

A somma dos trócos, que se fazem em um paiz 
exige um certo valor de mercadoria moeda qual~ 
quer que ella seja. Todos os dias vende-se em um 
estado uma certa quantidade de cousas, isto é um 
certo valor em gados, combustíveis, moveis ' im
moveis,_ e~c., todas estas vendas reclamão e pedem 
~.uso d1arw de um certo valClr em numerario, por 
tsso que é por esta somma de numerario, que pri
meiramente as cousas se trocão, para se trocarem 
depois por outro:: objectos. 

Ora qtJalquer que seja a abundancia ou a rari
dade do numeraria, como se tem necessidade de 
uma certa somma pat:a consummar, e fazer todas 
as trocas, o numeraria ,!lngmenta em . valor á me
dida que diminue em quantidade, e diminue em 
valor, á medida que augmenta em quantidade. As 
necessidades da circulação exigem um agente, cujo 
valor iguale o que- vale aquella porcão de nume
ra:io, que antes e~istia. O ~umerario, "qualquer que 
·SeJa a sua massa, 1gualarã sempre este valor. · 

E' por(anto nm erro o dizer-se, . que augmen
tan~o-se a massa do numeraria, se augmenta a 
massa dos capitaes de um paiz; porque um capital 
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não consiste. em uma somma de dínlJeiro, mas sim ~u.eza, que me é propra2 O~ meus prÍDClp!OS e 
em Yalores consagrados ao consummo reproductiYo, Ideas, que tenho sobre tao mteressante materia · 
é que se achão successivamente .debaixo de diffe- e folgo de que esta é tambem a maneira de pens~ 
rentes fónnas. Demais disto o ouro e a prata, como de muitos conspícuos economistas modernos. 
todas as outras materias, cujo todo formão as ri- Se pois, como disse, são tantas as cous;LS, que 
quezas de uma nação, não são uteis á esta, se não poderosamente influem para o desapparecimento 
até ao ponto em que não excedem as necessíãades, dos Yalores metalicos; s~> desgraçadamente, além 
que se tem destas mercadorias. destes moti,·os, accrcscerr.m os factos aqui denun-

0 excesso do que é preciso, occasionando mais ciados, por alguns dos illustres Srs. deputados da 
offerecimentos destas mC'rcadorías, do que a de- Bahia, da existencia de muitas fabricas de cunhar 
manda ou exígencía, qu" della ha, avilta, ou abaixa cobre, algumas das quaes já tem sido descobertas; 
o seu valor tanto mais, quanto o offerecimento que se a todos estes factos tambem accresce a excessiva 
della se faz, é maior. Por não serem bem conhe- inlroducção da moeda de cobre por contrabando, 
cidos estes princípios, tem-se pretendido sustentar, do que creio se não póde duvidar, como então Sr. 
que o nnmerario, ou a moeda é a medida dos Ya- presidente, como é possível, que nos não facamos 
lores. cargo desde já de atalhar tanto males e de éortar 

Sr. presidente, nós podemos sim apreciar o valor pela raiz a origem destes males'l Convenho na ne,. 
das cousas ; mas não medi-lo, isto é, compara-lo cessidade do exame ·dos negocios do banco, lem,. 
com typo invariavel, e conhecido, porque o não ha. brado por um honrado membro e eu muito folgarei 
Uma braça, uma milha, uma legoa são verdadeiras que o illustre deputado apresente á este respeito a 
medidas, porque me appresentão sempre a idéa da sua indicação, que será por mim apoiada; mu.s pre
mesma grandeza em todos os lugares, onde se usar tender guardar para então ~ remedio, que já hoje, 
destas medidas; mas quando se diz, que este ge- se fosse possível, deYeriamos dar, não me parece, 
nero ou aquelle vale, por exemplo, tantas moedas Sr. presidente, attendivel. . 
de prata na China ou no Japão, eu não posso formar O mal continuará e cresr.~rá de dia em dia; e se
uma iMa preci5a deste genero dado, por isso que remos nós mudos espectadores de tal ruina e de 
eslas moedas de prata nlem effectivamente menos tamanho mal? Não, senhores, jámais Yotarei nesse 
aqui do que nesses paizes. Tudo quanto podemos sentido. 
fazer á este 1·espeito, se reduz a avaliarmos as Cortemos o mal pela raiz; se o projeto não 
cousas, quero dizer, a declararmos qne tal ou tal está bem concebido em muitosdosseus artigos, o que 
co usa Yale pouc.o mais ou IDP.nos tanto. corno esta já disse admittia, passe apezar disto, para a segunda 
outra, Pm o momento, e em o lugar em que esta- discussão: alli serão emendados esses artigos, ou 
mos, sem podermos determinar qual é absoluta- serão supprimidos aquelles, que conYier; etc. 
mente o valor de uma e de outra. 1\latar porém á nascença, como se diz Yulgarmente, 

Se pois não é possível fixar e determinar o valor um projecto, cuja materia ali<Ís é reconhecida digna 
de um metal, como poderemos fixar e determinar de prompta refórma, não me parece c•mYeniente; 
o valor relatiYo dos metaes preeiosos, que servem e se me é licito dizer, não ·me parece airoso á esta 
de moeda'? camara. 

A meu vêr, e no de abalisados economistas seria Só deste modo atalharemos, quanto em nós cabe, 
isto uma pretenção vã, e a experiencia ensina, que a continuação do mal: de outra f<Jrma crescerá 
o valor de dons metaes é sempre variarei nos lrócos ainda muito mais a introducção por contrabando 
feitos destes dous ditos entre si. Bastará lembrar 0 de semelhante genero, e succeder-nos-ha em muito 
que ac.onteceu na França. a~tes. de 1785, e depois maior excesso, o que jú aconteceu á um rei de 
desta epocha, em que se d1mmu10 um decimo sexto Sardenha, quando quiz retirar da circ.ulacão a 
da quantidade d~ ouro contida em um Luiz. moeda fraca, que se haYia emittido em témpos 

Na Inglaterra, onde em 1729 se ha,ia estabele- críticos·; e ao rei da Prussia quando qniz lambem 
c~do o ,;alor rela~ivo da prat~ e d_o ouro na propor- tirar da circulação, debaixo do nome do judeu 
ç<_~.o de 1 para 1.<> 1/14, depo1s que a prata princi- Ephraim, a moeda fraca que havia obrigado a Sa
pwu a ser ma1s procurada do que 0 ouro já pela xonia á r.eceber; e outros muitos exemplos, que 
intz:oducção <!o uso das baix~llas de prata, ~já pela deixo de ponderar para não me tornar mais ex
maior ext~nsao do comrnerc10 da India, que fez pro- tenso. 
cu~ar ma1s a prata do que o ouro, por isso que no Taes são, Sr. presidente, as razões, ·que me 
Onente aquelle metal vale mais do que este . na forção á votar que este projec.to passe á segunda 
Inglaterra, digo, no fim do seculo ultimo, já a prata discussão. 
não tinha o mesmo valor relativamente ao ouro e O Sn. VERGUEIRO :-Eu creio que não tem lugar 
estava na proporção de 1 para 14 3/4 ; e hoje o passar o projecto á segunda discussão, porque 
segundo Humboldt no ensaio político sobre p. nova não está em circumstancias disso, e só dous mem
Hespanha, é n~ França, e em muitas partes da bl'os fallarão a favor dello, concedendo mesmo que 
Europa, como lv l/2 para 1 ; na China como 12 á é máo. 
13 para 1; e no Japão como 8 á 9 para 1. Pois se é máo, porque razão ha de passar 1 F a-

Eu tenh~ sido forfado, Sr. presidente, a entrar ça-se outro. E isto mêsmo me parece que é o que 
em um-: mmda eluc1d~ção de todos os princípios querem dizer os Srs. deputados. Não ha duvida, 
expend1dos, porque Julguei do meu dever não que o objecto é de muit.a importancia! mas se o 
d. ~ixar passar algumas proposições, CJUe aqui tem projeclo de modo nenhum o satis~az, deixemo-lo e 
s1do avançadas; conheço, que ha mUitas theorias faça outro·; porque mesmo será mais facil, do que 
em economia política, e que cada um dos honrados discuti-lo do modo que se acha. Isto é o que eu 
me~bros adoptarã d.e certo ~ systema, que julgar entendo, e me parece de razão. 
ma1s consentaneo as suas 1deas, e ao seu modo Um honrado membro parec0 pensar, que eu en
de encarar as co usas, e os effeitos dellas deduzidos~ tendia, que o governo tem concorrido para o des
entretanto eu expuz, e exporei sempre com a fran- credito do banco. 
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Eu nunca o entendi, antes sei pelo contrario, que 

o governo tem feito sacríficios e sacrificios extraor
dinarios para sustentar o credito do banco; além 
de 500:()()()8, que deu para o seu fundo, concorre 
com os juros mui grandes do dinheiro que lhe 
deve. 

O que disse foi, que não entrando ·para o bancO" 
esses juros, o banco supre essa falta, emíttindo 
mais bilhetes : o que tem feito accumular essa im

. mensidade de notas, augmentando a divida publica 
a favor do banco. 

Disse depois o honrado membro, que lá o governo 
tinha pago parte do principal, mas isso não póde 
ter sido a muito, com o dinbeiro do emprestimo. 
Eu não digo tambem, que scjão papel moeda as 
notas do banco, mas que actualmente tem tomado 
este lugar, pois que em verdade é a moeda de hoje. 

Se não, o que quer dizer dar-se premio pelo 
ouro, pela prata, e até pelo C?brc? Todas as cspe
cies de moedas tem um prem10, e o termo de com
paracão são as notas do banco. 

Démaís, qual é a fórma, porque ·se fazem as 
transaccões '! é com o papel do banco : por isso é 
que disse, que desgraçadamente_ tem tomad? o lu~ar 
dessa moeda. Voltando ao proJecto, e11 nao dmxo 
de conhecer o mal, e desejaria que se remediasse 
já : mas acho, que sem se calcular a somma de 
cobre que ba, para então vêr se temos meios de 
o extinguir, nada faremos, e podemos cahír em 
outro maior~ como aconteceria de certo se nos 
coníormassemos com o projecto. 

Já o Sr. Rezende Costa disse, que só na casa da 
moeda, se c11nhára ~m 5 anno~, 2.215:000~, qu~ 
fazem5 milhões e meto pouco mats ou m~;nos: 1sto so 
na casa da~moeda. Não são impraticaYeisestasinda
gaf'-ões; e ainda que se não possa saber exactamente 
o éobre que ha em circulação, póde chegar-se a um 
resultado satisfactorio, fazendo um orçamento do 
dinheiro falso, e indagando-se <i._ quanto monta o 
que se tem cunhado nas differentes repartições da 
moeda. 

Depois de assim -conhe<:ermos aproxim~dam~nlc 
a quantia de cobre que emte, devemos entao cutd~r 
nos meios de o substituir, para o que é necessarro 
uma consignação proporcionada. · 

Ora se não soubermos a quantia de cobre que 
está espalhada, como poder~mos determinar esta 
consignação 'l Portanto o prOJecto labora na falta 
deste importantissimo calculo. . . 

Em quanto á ;,tpplicação dos meros, talvez haJa 
mais proprios para fazer parar o mal: por exemplo, 
uma lei que determine desde já o.p~zo da moeda_de 
cobre, a qual não deve ficar suJeita a alteraçoes 
posteriores; mas isto deve ser bem ponderado. 

Nas côrtes de Lisboa tratou-se a este · respeito 
sobre Pernambuco, e propoz-se U';Jl projecto, que 
talvez não tivesse tantos inconvementes; era fazer 
recolher todo o cobre, e emitti-lo depois por' metad~ 
do seu valor. Não digo que es.ta me~ida s.atisfizes~e 
inteiramente, mas ao menos era mros fac1I, e ma1s 
proro.pta, e não dava o trabalho de cunhar moeda 
nova, para depois aboli-la. · 

Vinha-se deste modo a recolher todo o cobre em 
moeda até certo dia, dando cedulas a quem dava. o 
cobre, para depois se tornarem a receber, dando-se o 
mesmo cobre por metade do seu antigo valor e para 
isto se requeria uma somma igüal a · metade do 
valor da moeda de cobre, que se ia extingui!. Trago 
esta comparação para mostrar que talvez haJa outrq 
meio,, que se possa admitfir. 

E' necessario meditar muito sobre o negocio: é 
preciso calcular os fundos para a suppressão, c cal
cular o necessario para a circulacão, afiru de não 
est.agnar o commercío, e para se ·facilitarem as pe
quenas transacções. Portanto continuo na opinião 
de_que o projecto deve ser rejeitado . . 

Não se illuda a c amara com a utilidade dp objecto, 
podemos cahir em maior perigo. 

A camara reconhece que o projecto não satisfaz 
o seu fim; que necessidadehade oadoptar? Demos
lhes de mão, e procuremos outros meios de sah ir 
deste ernbaraço. 

O Sn. L1so CouTI:'i'IIO :-Eu me l~vanto sómente 
para -fazer conhecer as incoherencias, em que cahio 
o Sr. Vergueiro no seu ultimo discurso. Diz que 
não admitle a pa~sagem do pro~cto á segunda 
iliscussão, porque é máo; mas que se faça outro 
melhor do que o meu ; eu pouca me importa, e 
pouco se me dft, que se apresente outro. 

Eu o fiz para se discutir, e sou tão falto de amor 
proprio, que eu mesmo convido ao illustre membro 
a que apresent" otttro. 

Eu fui quem o lembrei primeiro, est~ é a minha 
gloria. Agora já não quer que se faca um systema 
geral monetario, e contenta-se com ·outro projecto. 

Disse mais, que devemos fazer com') prüpoz, um 
deputado de Pernambuco nas curtes de Lisboa, que 
vem a ser, receber todo o cobre, dando cedulas. 

Ora, Sr. presidente, quando o honrado membro 
acaba de atacar as minhas cedulas, dizendo que era 
moeda falsa, como quer agora propor, que se dêm 
cedulas, e se receba moeda de cobre I E' a contra-
diceão a mais manifesta do mundo todo. . 

t5iz o honrado membro, que se faça um1lei sobre 
o pezo da moeda de cobre. E qae fará esta· lei? 
Quem tiver o dinheiro de cobre ficará com elle em 
casa, e consequentemente teremos duas qualidades 
de moedas. E como se póde cunhar moeda de cobre 
verdadeira'? Não púde ser ; o que podemos fazer é 
aproxima-la o mais possível ao seu valor intrín
seco; mas dar-lhe o pezo verdadeiro, de modo 
nenhum é pro.ticavel. 

Disse mais, que se pedissem instrucçües afim de 
calcular a quantidade de cob1·e, que está espalhado; 
roas como é isto possível, se não sabemos · a quan
tidade de cobre, que se . ha emittido : quanto. tem 
importado os estrangetros, e quanto tem stdo o 
falso 't Eis portanto, tres eontradicções em que 
cahio o Sr. Vergueiro. 

Eu torno a dizer, o meu projecto é máo, não 
tenho amor proprio, basta-me sô a gloria de o ter 
lembrado primeiro; convenho que o illustre depu~ 
tado dê outro. melhor; e agora responderei como 
Gatão quando debatia sobre Catilina, e instava que 
os senadores dessem o seu voto para falla.r contra 
os perturbadores da Republica.-Vós já 1uio estaes 
em _estado de aprender, se não á vossa custa. 

O SR. Das:-Como pigmeu quero fazer appa
recer os meus bons desejos, já que não posso im1tar 
a erudicão das pessoas, que tem fallado sobre o 
projectô em questão. . . ' 

Eu procuro quanto e poss1vel, combinar a eon
veniencía com a justiça. 

Louvo as boas intenções do illustre autor do 
projecto ; mas não poss? conformar:me C?m a ne
cessidade de que passe a segunda dtscussao: é-nos 
muito sensível o perdermos tempo com eousa~ de 
que se não utilisa; porque ha o?jectos mui necessa
rios e urgentíssimos para se remediar. Isto basta _ 
par~ a gloria do il1ustre autor do projecto. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 30/12/2014 16:48- Página 10 de 18 

166 SESS10 EU 29 DE l\IAIO DE 1826 

~ão me J:I05SO conformar tambem como dizer-se, 
que muitas vezl's se curão symptomas, e não as 
molestias geraes. Nós não devemos seguir est~ ma
xima; se o mal é geral. não se lhe den• applicar 
um remedio particular, mas sim inteiro. 

Tambem não deixarei passar a idéa de que os 
capitalistas tem pouca porção de cobr~; ha muitos 
ricos, ha muito consumo; portanto, os grandes 
capitalistas tl'm eobre á proporção do seu trafico ; 
e suppondo mesmo que elles tem pouco cobre, nem 
por isso se lhe pôde tirar, porque cada um tem di
reito á sua propriedade, ou grande, ou pequena. 
Não Yamos nós castigar o innocente, querendo cas
tigar o ladrão publico. Portanto, voto que o pro
jecto não passe á segunda discussão. 

O Sn. :MAncos :-0 fabrico da moeda entre n
rias nacões, ou é gratuito, ou sómente paga a 
despeza ·da amoedagem, ou o direito de senha
reagem. 

Em muitas nações estas despezas são feitas pelo 
governo ; em outras, súmente se tira a despeza do 
fabrico, ou amoedagem ; e em outras o chamado 
direito de senhoreagem. Todas as nacões, que tem 
estabelecido um grande valor nomínalsobre o valor 
da moeda, tem sentido muitos inconvenientes, e 
tem-se achado nos mesmos eml)araços, em que ora 
se acha o lmpcrio do Brazil, com a grande quan
tidade de moeda falsificada ; por ronsequencia é ne
cessario que se estabeleça entre n6s um principio 
geral, qual de,·e ser o pezo da moeda, para que de
pois se haja de dar as ~rovidencias. Nunca deixarei 
passar o principio do Sr. França, que quer que este 
grande prejuízo da nação recaia sobre os cidadãos. 
Não me parece hem este principio, nem é confórme 
á justiça. -· · 

O governo attendendo <is urgencias do estado, 
cmitto uma moeda com um grande preco nominal, 
parece pois que tendo usado deste recurso em 
tempos de urgencia, o mesmo governo adoptaiá 
medtdas para recolher esta moeda fraca, e emittirá 
outra com metade do yalor actual, ou com o valor 
intrínseco, como muito bem ponderoft o Sr. Lino. 

Por todos· estes princípios, que são sabidos por 
todas as pessoas, qne abrem os livros, parece-me, 
que o projecto deve ser admitLido á segunda dis
cussão, conforme o parecer do Sr. Costa Aguiar, 
para que dc11ois se farão os apontamentos ou ·re
formas, que se julgarcÍn convenientes : para assim 
se darem as prm·idencias contra o mal, que entre 
nós grassa. 

O Sn. PAULA E SouzA:-0 ohjecto desta.lei creio 
que é remediar tres inconvenientes, segundo os 

_Srs. deputados tem expandido. O primeiro é reme
diar a pobreza dos cidadãos, e por consequenéia da 
nação, porque o cobre não é dinheiro, não é nada. 
O segundo é cunhar outra moeda para facilitar as 
transacções conunerciaes, etc., parece-me que é isto 
o que propoz o projecto. Agora vamos a ver--se elte 
é admíssiYel. 

Eu desejo estender-me um pouco, apezar de que 
não tenho uso de fallar, nem facilidade de emittir 
minl1as idéas. 

- Este projecto parece-me que ni contra a pobreza 
do Estado, porque arranca da circulacão uma porcão 
de dinheiro, c não a substitue com "outra ; suppo
nhamos que a somma de moedas de cobre é acuna 
de 20 milhões, o que tah-ez não é exageracão 
p_orque um illustre dep~ltado ~iz que só aqui, • eni 
cmco annos, se cunharao 2,21<>:000$000, que junto 
ao que se tem cunhado na Bahia e Pernambuco faz 

mais de 20 milhões, além do cobre estrangeiro e a 
moeda falsa. · 

Ora, o que faz o projecto? Tira da. circulação 20 
milhões de cruzados 1 Este fundo de quem é Y E• 
·do thesouro e por con·seguinte delle dove sahir, e 
assim fica o thesouro com esta dhida :· e o que fará 
elle deste cobre 'l Eu não sei para que si.rm; por 
que não se ha de fundir, visto que não paga a des
peza da fundição, e-e por conseguinte íica perdendo 
20 milhões de cruzados, e requer outros que de>e . 
emittir. 

Aonde esiá esse dinheiro ? Elle precisa não menos 
de 40 milhões de cruzados, vinte que ficão perdidos 
e vinte para moeda, que ha de emittir de nm·o ; 
por conseguinte é preciso que haja uma lei para o 
primeiro ponto de vista poder-se apresentar fundos 
sufficien tes. · 

Diz o honrado membro, que se póde intro.duzir o 
cobre dando dous tercos em papel, que nada vale, 
sem um prompto amÓrtizamento, COm(} acontece em 
Portugal, e por isso era necessaric que a mesma lei 
marcasse fundos reaes, certos c infalliveís. 

Eu concordo que se facilitão mais as transaccõcs 
commerciaes por meio dos bilhetes do que coin o 
cobre, suppondo porém que os bilhetes tenhão 
credito. 

Emquanto á substituição da outra terça parte por 
um cobre alguma cousa mais forte, poderá. ser con
veniente para evitar o furto do cunho, mas não evita 
tudo, porque o cobre em chapa custa 300 rs., e deste 
modo anda por mais de 800 rs., e fica mais de 
200 °/0 de lucro, e o commercio que rende 50 °/o já 
interessa muito ; portanto, não deixaráõ de fabri
cai-o do mesmo modo. · . 

llarece por isto que o projecto não desempenha 
bem o seu fim ; mas acho que, não obstante isiO, 
elle não deve ser desprezado porque contém algu
mas idéas uteis i mas passar para a segunda discus
são, e então se emendar o que se achar ser vicioso, 
tambem não con>enho, porque a base do projecto é 
viciosa e má ; parece-me que seria melhor que fosse 
remettido á commissão de fazenda, que esta convi
dasse o illustre autor que pedisse informações por 
via do Sr. secretario, e que co~ estas instrucções 
apresentasse um projecto, que satisfizesse á ~ontade 
da camara. · 

Além dos inconvenientes que apontei, ainda ha 
outro, porque ainda que se remediasse o mal dl) 
cobre, não havia de haver co usa que o supprisse, e 
passando esta lei, fazia com que não hom·esse di
nheiro nas pr~ças, porque mesmo agora existindo 
tanto cobre nao ha trocos. 

Era necessario que entrasse prata, mas esta julgo 
que nunca entrará"sem se estabelecer que ella deve 
ter o mesmo valor entre nós, que tem em toda a 
parte ; .e por isso a commissão de fazenda deYe fazer 
com que o seu projecto tenha em vista todo o systema 
monetario e todos os meios de evitar incon>enien
tes, mas não se deve rejeitar inteiramente o projecto 
porque é necessario que os Srs. deputados se ~lem:.. 
brem que não póde tratar-se mais deste objecto na 
presente legislatura, o que seria um mal muito 
grande que !lepois talvez se não pudesse remediar. 

Tambem não se deve admittir a discussão mo
mentanea porque fica o projecto defeituoso , tal 
como aconteceu na assembléa constituinte, por isso 
voto por uma especie de adiamento, e requeiro que 
se ponha a votos se vai para a commissãt> de fazen
da, a qual se deve augmentar demais dous membros 



Câmara dos Deputados -Impresso em 30/12/2014 16:48- Página 11 de 18 

SESSÃO E~I 29 DE !tlAIO DE 1826 167 
para que se apresente um projecto, depois de todas 
as iuformacões pelas differentes estacóes~ . 

Nesta conformidade mandou o illu8tre deputado á 
mesa a seguinte • 

guem deixa de. o conhecer, porém a commissão to
mando informacões dê _o seu parecer, ficando o pro
jacto adiado até esse tempo, e não ha inconveniente 
para voltar á commissão. 

; Julgando-se então a materia sufficientemente dis-
<< EHESDA · cutida, e entrando em duvida se a emenda do 

<< Proponho qtie o projecto vá á commissão de fa- Sr: Paula Souza _importava ou não um ve~dadeiro 
zenda, sen~o nece~sario, para 0 redigir de novo, . adiamento~ contmuou 
tendo em VIsta a d1scnssão presente, e procurando I O Sa. 'VERGlíEIRO :-0 Sr. Paula Souza o que 
as informações necessarias.-Paula Souza. » propõe é o adiamento até qun a commissão apre-

Sando apoiada, disse sente o seu par~cer, porque qu~ndo ella o apresen-
0 SR. LINO ColíTINHO :-Este parecer que. veio, tar, ha de contmuar a discuss.ao. . -

é da commissão de fazenda, e porque ha de ir para O Sa. SouzA Fa..\~ÇA : - A1~da dunda? alguns 
lá outra wz '! Melhor é que tratemos de outro ne- S~s. deputad~s se a emenda mduz o adiamento. 
"Oeio. S1rva-se V. Ex. consultar a camara a este respeito. 
0 o SR. PAuLA SouzA :-Eu ~uero que 0 projecto . O ?a. TEIXEIR.~ DE ~ouvt~ :-A doutrina da~
vá á commissão afim de se redigir de novo, aliás me ~tcaçao é transfenr a dtsc}lssao para outra occas1ao 
,·erei obrigado a ,·otar contra elle, e segundo 0 re- wdependent~ d_? facto, _ate qu~ se apr~sente o pare
gimento, um projecto rejeitado não póde tornar a cer da commissao ; creio que Isto esta bem claro. 
entrar em discussão : por isso quero que Yá á com- O Sn. CosTA Accun :-Por hem da ordem ••• 
missão, porque faz-se um mal muito sério, se não Sr. presidente, não se deYe admittir discussão; a 
se tratar desta lei, pois todos padecem. questão que V. Ex. ha de propôr é : sé a indicação 

O SR. SouzA FRAXCA :-"Se nós uma yez nos des- se reputa ou não ~nduzir ~diamento .. 
víamos do regimento, "então não ha regimento. E Em consequenc1a, propoz o Sr. prestdente : 
por causa da ordem não se póde admittir a emenda. I o, se a- emenda de,ia ou não ser considerada 
O projecto não fica prejudicado porque ha mui-, como adiamento.-Venceu-se que não. · 
tas opiniões de que deve en~rar no systema geral da 2°, se deYia ser considerada como indicacão, e 
moeda, ~ por cons~qu!JnCia havendo esta razão , I se se approvan a sua ma teria.-Vencendo-s"e pela 
nunca I?ode ficar preJudicado. . _ ' . affirmati,·a, ficou por isso suspensa a votação do 

Se nos entramos com estas mfracçoes do regi-i passamento do referido projecto para se"'unda dis-
mento, daqui a poucos dias não se obs~rvará mais e : cussão. o 

ficará tudo em desordem. O meu ,·oto e que se pro-l 0 s s F 1 · 
ponha se o projecto passa tal e qual está, á segunda . R. sE~R~TARIO ouzA . ~.\NÇ,\ e.u 0 officw se-
discussão, e se não passar, então tahez tenha lugar 1 gumte do wmstro do Impeno · 
uma indicacão para que ;á á commissão de-fazenda << Illm. e Exm. Sr.-Por ordem de Sua Magestade 
para o refundir em um projecto geral da lei qu~ o Imperador, remetto a V. Ex. os oilleios e repre-
deve regular todo 0 valor da moeda. ' sentacões, que constá<? da in~lusa re_lação ~ssignada 

o s v p fi 1. · d por '!heodoro José Btancardt, offi.CI~l-mawr desta 
. R. ERGUEIRO :- arece-me que IC~ a lYia a secretaria d'estado, para que cheguem ao conheci

a dlflic_uldade p~o~ondo-se se passa o proJecto, fi. mento da camara dos deputados 
cando salvo o d1re1to de se apresentar outro. D · d V E p • d · d d 

O S D • Q d d. - c< eus guar e a . x. aço a camara os e-
. R. IAS.- uan. o eu lSS': que nao passasse putados, Z7 de 1\Iaio de 1826.-José Feliciano Fer-

o proJecto d? cobre, d1sse qu~ nao passasse tal e nandes Pinheú·o -Sr l\Ianoel José de Souza Fran-
qual, e por Isso mesmo voto e msto pela emenda ou · · 
adiamento do Sr. i>aula Souza, porque não póde ça. » 
já ~r approvada Uma materia de tanta COnside- <c RELAÇÃO DOS OFFICIOS E REPRESENTAÇÕES RESPE-
ração. CTIVAS AO OFFICJO SUPRA 

O Sn. TEIXEIRA DE Gom-h :-0 Sr. Paula Souza 
o que quer é a emenda geral do pro~ecto, e isto póde 
elle offerecer á mesa, porque não e~ prohibido pelo 
regimento; a sua emenda sustenta a discussão. 

O Sa. VEII.GUEIRO :-Voto que o projecto vá ou
tra vez á commissão, porque parece que esta não 
~stava autorisada par-ª fazer alteração sem consen-
timento... -

O Sa. LrNo CouTINHO, interrompendo o orador, 
disse que a commissão estava autorisada. 

O orador continuando : 
Ouvi dizer, a um dos honrados membros, que a 

commissão· havia deixado passar o projecto, porque 
não estava autorisada para o alterar, por isso digo 
que se autorise a commissão para fazer- as altera
ções que lhe parecer e examinar se está bem con
cebido, emittindo o seu parecer; visto que ella não 
estava na intelligencia de suas attribuicões ; a com
missão poderá sustenta-lo ou apresentar outro que 
seja mais conveniente, e nesse caso então a camara. 
deliberará qual delles escolhe, por isso que este não 
fica rejeitado ; o objecto é muito intersssante, nin-

<c Tres officios do presidente de ~linas-Geraes. 
« Um de 8 de Abril deste anno, relativo a ques

tões suscitadas sobre limites entre as camaras de 
Villa-Franca e Jacuhy. 

« Outro de 24 do dito mez, com uma representa
cão do ouvidor da comarca do Paracatú, sobre os 
meios de previnir os progressos da morphéa. 

« Outro da mesma data, com uma representação 
da camarada villa de S. Carlos de Jacuhy, pedindo 
que passe para o Rio-Pardo o registo que se acha 
naquella villa. · 

cc Um officio do presidente da proYincia de Goya:z, 
de 30 de Março deste auno, com uma representa
ção da junta da caridade do hospital de S. Pedro de 
Alcantara, em que requer, a beneficio do mesmo 
hospital, a concessão das duas terças partes de le-
gados não cumpridos. _ · 

« Um officio da camnra da villa de S. Francisco 
de ltaguahy, pedindo interpretaCão-sobre o que de
termina a ordenação a respeito de -almotacéis. 

« Uma representação de Tarios habitantes do Ar-
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raial de Sant' Anna do Caraman~ella, ~a .P~ovin
cia de l\linas, que pedem a creaçao que mdtcao •. 

« Outra dita de negociantes da praÇ}l da B.ah1a, 
que pedem providencias sobre a exces~1va cópta de 
moeda· de cobre que gyra no. commermo, apezar de 
se reconhecer por falsa uma grande parte della. 

« Secretaria d'estado dos negocias, d~ Imper~o, 
em Z7 del\laio de 1826.-Tlleodol'o Jose Bwncardu 

Ficou a camara inteirada, e foi tudo remettido á 
commissão de petições para lhe dar o competente 
destino. 

í - -· Então o Sr. Vasconcellos obtendo a palana ~ ha
vendo ponderado a divisão de opiniões que tmha 
havido entre os membros da commissão d~ leis re
gulamentares, quant_o .a apresentar-se . a lct, de res
ponsabilidade dos numstros ~ conselhmros d estado, 
separadamente da dos outros empregados subalter
nos ou tudo em uma lei geral que comprehendesse 
a r~sponsabilidade de todos os outros empregados 
publicos, leu o seguinte projecto de lei de respon
ponsabílidade geral para todos os empregados: 

Projecto de lei sobre a responsabilidade dos 
empregados publieos · 

TITULO I 

DA RESPO:-iS.\IIILID.\IlE DOS El!PREG.\DOS PI;BLJCOS 
Ell GER.\L 

Art. }.o São responsaYeis os empregados pu
blicas: 

1.0 Que derem qualquer ordem vocal ou pores
cripto, seja qual fôr sua denominação. 

2. o Aquelles por cujos votos for tomada qualquer 
deliberação. 

3.0 Os que não fizerem effectivamente r~spon
saveis os seus subalternos, sendo-lhes requendo ou 
tcnhão razão suffieiente de saberem seus crimes. 

4. 0 Os que são ommissos no cumprimento de 
seus deveres. 

5. o Os executores de ordens. 
Art. 2. o Não salva da responsabilidade a ordem 

do Imperador, vocal ou por escripto. (Constituição, 
art. 135.) 

TITULO li 

DOS CRIMES E ERROS DOS EliPRf.:GADOS PI;BLICOS 

CAPITULO I/ 

Dos crimes contra a fórma do· govcnw en~ geral 

Art. 3. o Aquelle que directamente e de facto 
tentar destruir ou alterar a constituição política do 
Imperio, ou para isso aconselhar o Imperador, será 
condemnado á morte como traidor. 

Art. 4. o Se algum empregado publico, secular 
ou ecclesiastico, em escripto não impresso tratar 
de persuadir que não deve observar-se no lmperio 
a constituição política em todo, ou em parte, será 
oondemnado em prisão, de dez a dezesseis mezes. 
Se em lugar de manuscripto empregar a palavra 
frequentes vezes, ou em occasião de concurrencia, 
a prizão será de seis a vinte mezes. 

E isto terá lugar ou seja homilia, sermão, dis
curso ao povo ou pastoral, edital ou qualquer outro 
escripto. O parodio ou prelado que presidir ao acto 
ém que tal sermão ou discurso se recitar, o secre
tario ou offi.cial publico que subscrever a pastoral, 

~meio ou edital, a respectiva_ autoridad~ IJ.UC não 
apprehcndertaes eseripto~ e nao tomar o_ üev1do pro
cedimento contra os debnquentes, serao condem
nados em uma multa de 1008 a 7008, e na suspen
são de seus officios de dons até oito mezes. 

Art. 5. o Se de taes escriptos e sermões resultar 
evidente sedicão ou· motim popular, serão os seus 
autores reputâdos cabeças destes crimes, e como 
taes punidos. . 

Art. 6. o Se alguma pastora!, . edito ~u tpstruc
ções d!rigidas por prelad? ?U JUIZ eccl~s~astu:o aos 
seus d10cesauos no exerClclO do seu mmtsteno con
tiver doutrina contraria ã constituicão e ás leis o 
governo e os presidentes das províncias poderáõ 
suspender-lhe a circulacão, faze-las recolher, e 
mandar processar o seu autor sendo caso disso. 

Art. 7.0 O ecclesiastico de qualquer dignidade ou 
gerarchia que seja, que prég~r1 pu~li~r, o~ c:!bser
var no exercício do seu mmtsteno d1spos1~0 do 
Concilio ou letras pontificias sem o b~naplaCltO do 
governo, será desnaturalisado. 

CAPJ'l'ULO li 

Dos crimes contra _o Imperador 

Art. S.o O gue directamente c de facto tentar 
destronizar o Imperador, prh·a-lo em todo ou. em 
parte de sua aut?rídade constitucional, usurP.~-la, 
apr:opria-la, destruir ou alterar a ordem lcgttlma 
da successão da corôa, será condcmnado á morte 
como traidor. 

Art. 9. o Na mesma pena incorreráõ os ministros 
da regencia, ou regente, que não entregar o go
verno ao Imperador, logo que se declare ter ces.sa~o 
a sua impossibilidade ou tenha chegado á ma!.Q.rl-
dade segundo a constituicão. ''~~ 

Art. 10. O que de factó concorrer para uma falsa 
justificacão de impossibilidade phisica ou moral do 
ImJlera<for, será degradado perpetuamente para fõra 
tfo Imperio. · 

CAPITULO I// 

Dos crimes contra o poder legislatico 

Art. 11. Se as autoridades a quem a lei encar
rega o cuidado das eleicões nacionaes e provinciaes 
não derem as necessarias providencias para que 
ellas se verifiquem no prazo qne a lei marcar, além 
da multa de 4008 a goQfS, incorreráõ em perdi
mento de seus officios. 

Art. 12. O que impedir a convocação das juntas 
eleitoraes, embaraçar as suas funcções ou coarctar 
com ameaças a liberdade dos vogaes, além do per
dimento de qualquer emprego ou officio que tenha 
será degradado por dez annos para a provincia mais 
remota da sua residencia, e se empregar a força ar
mada morrerá. 

Art. 13. ·O secretario d'est.ado que por meio de 
ameaças, de dadivas, ou. meramente de promessas 
tentar nas eleições ganhar votos a favor do indivi
duo designado, será privado de seu emprego, e in
habilitado para jámais o servir. Nesta niesma pena 
incorreráõ todos os empregados publicas, ainda que 
sirvão de instrumentos de outrem. 

Art. 14. Qualquer autoridade/que de facto im· 
pedir que algum deputado ou senador se apresente 
na assembléa, perderá todos os seus empregos e 
vencimentos sem embargo de qualquer outra pena 
que esteja imposta a esse facto. 
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Art. 15. O senador ou deputado que solicitar 
ou aceitar para si ou para outro alguma pensão, 
emprego ou mercê que não lhe compita por escala 
perderá o lugar de senador ou deputado, e ftcarl 
mhabil, tanto para um como para outro emprego, 
e será nulla a concessão da pensão, emprego ou 
mercê. 

Art. 16. A disposiçào_do artigo precedente priJ}
cípia a ter lugar a respe1to do-senador desde o d1a 
em que teve razão de saber a nomeação imperial, e 
a respeito do deputado p~i!lcipia no dia em que 
teve razão de saber da eleu.;ao, e acaba dous annos 
depois de finda a ultima sessão da legislatut·a. 

Art. 17. ~ão se comprehende nas disposicões 
dos dous artigos precedentes a 'aceitação dos cargos 
de ministro ou conselheiro d'estado, nem das com
missões de que falia o art. 34 da constituição. 

Art. 18. O que assumir o exercício de alguma 
das faculdades exclusivas da assembléa, perderá 
todos os seus empregos, ficará inhabilitado para 
óutros, e soffrerá em uma fortaleza prizão ue um 
até tres anuos. 

Art. 19. O que em qu<Jlquer tempo perseguir 
deputado ou senador pelas opiniões que tiverem 
emít.lic' -. no exercício dos seus cargos, pcrdcráõ os 
seus em1m~gos, ficaráü inhabeis para outros quaes
quer além da pena que pela.pers~g_uição foi imposta 
ao senador ou deputado. D1spos1çao r.ommum aos 
ti:es capítulos antecedentes. 

Art. 20. Nos delictos de traição punidos com 
pena de morte, se imporá a de degredo .perpetuo 
para fóra do lmperío, quando para os commctter 
sómeULe existio proposição e aceít~ção della sem 
haver tentativa alguma de facto. No caso de ter 
havido proposição não aceita da, será o autor della 
punido com prizão de quatro mezes a um anno, e 
depois ficará sujeito por quatro annos á vigilancia 
da autoridade do lugar em que residir. 

CAPITULO JV 

Dos crimes contra o pode1· ju.diciario 

Art. 21. A autoridade que avocar fóros dos casos 
determinados pela lei causas p~ndentes, substar ou 
fizer reviver os processos findos;-cserá condcmnado 
em um anuo de degredo para a província mais dis
tante da sua residencia e satisfará os prejuizos que 
causar além da nullidade de todos os actos prati
cados. 

Art. 22. O secretario d'estado que substituindo 
qualquer juiz de direito que não tenha perdido o 
lugar por sentenca, o não empregar, será inhabili
litado para qualquer emprego publico,. além .dos 
prejuízos que com o seu procedimento mconstltu-
cional tiver causado. · 

Art. 23. Nas mesmas penas incorrerá, se despa
char magistrado inhabilitudo por sentença para 
exercer o ministerío de julgar, ou que estiver accu
sado por crimes e erros de officio, ou que não tiver 
os requisitos exigidos na lei. 
· Art. 24. Tambem incorrerá nas mesmas penas o 

ministro que aposentar os juizes de· direito sem que 
estes o requeirão, ou aom audiencia delles se justi
ficar sua inhabilidade para a continuação do minis-

CAPITULO V 

Dos e1·imes relativos á segurança do Estado 

Art. 26 .. O que por 11_1eio de maquinações, cor
re~pondenctas, ou _negoctaçõe_s verbaes ?U por es
cnpto co~ potenc1a estrangeJra, seus mmistros ou 
agentes a proYocar ou induzir a declarar guerra á 
nação, ou commetter contra ella hostilidade será 
condemnado á morlc. Se a provocacão não tiver 
pt·oduzido effeito ao tempo da senlencâ, nem então 
houver perigo de que o Ycnha a prÓduzir, a pena 
ser~ sümel}.le de degredo perpettto Ilara fóra do 1m
per10. 

Art.. 27. Será tamllem condemnado á mllrte, 
como traidor, o que por algum dos ditos meios 
communicar ao iuimigo com o fim de promo1•er~ 
facilitar ou auxiliar a guerra ou open11;ões milita
res contra a nação, quaesquer noticias; t>lanos, 
mappas, plantas, e geralmente quaesquer instruc
ções, soccorros ou rel:ursos. 

Art. 28. Igualmente será condemnado á morte 
como traidor aquelle que de facto fizer entregar ao 
inimigo qualquer porção de territorio, ou qualquer 
objeeto de guerra de propriedade narional. 

Art. 29. Aquelle que sem solemne e expressa 
autoridade da assembléa geral ratificar tratado con
cluído em tempo de paz, no qual se prometta alie
nação ou cessão de qualquer porção por mínima 
qne seja do territorio nacional, será degradado 
perpetuamente para fóra do Imperio. 

Art. 30. Qualquer empregado publico que in
cumbido, em razão do seu emprego, da guarda ou 
deposito de quaesquer instrucções militares de pla
nos, mappas ou plantas de fo~tíficaç~o, praças, 
portos ou arsenaes, ou commumcar sciCntemente 
aos agentes de qualquer nação estrangeira, ou lhes 
descobrir segredo de negociacão, projecto militar, 
ou expedição de que ofiiciahiumte tenha recebido 
noticia, será degradado perpetuamente para fóra do 
lmperio. 

Art. 31. Aquelle que sem ordem ou autorisacào 
do governo commetter hostilidades contra os súb
ditos de outra nação, de maneira que comprometta 
a paz, ou provoque reprczalias, será condemnado a 
dar satisfação publica, a pagar prejuízos causados 
até onde seus bens chegarem, á prisão de um até 
tres annos, e a perdimento de qualquer emprego 
que tenha. 

Art. 32. Aquelle que em tratado ou ajuste so
lemne com potencia estrangeira comprometter a 
honra, dignidade ou fé nacional, perderá os empre
gos que tiver, e soffrerá uma prizào de seis a dezoito 
mezes em uma fortaleza. 

Art. 33. O empregado publico que violar por 
qualquer modo a immunidade dos embaixadores ou · 
ministros publicos das ·nações estrangeiras, será 
condemnado a dar satisfação publica ou particular, 
segundo tiver sido a violação, e em suspensão do seu 
emprego de quatro mezes a um anno. 

teria de julgar. · 
Art. 25. A autoridade que arrogar poder judi

ciario que por lei lhe não · compita, serã · condem
nada em um mez até um anno de priião, em 50S 
a1-é 400S~ e na repáração do damno ~usado,. além. 
da nullidade de todos os actos que t1ver praticado. 

Art. 34. O que scíentemente Yiolar tratado de 
paz, de alliança, de commercio, tregua ou armis- · 
ticio celebrado e publicado com outra nacão, pa
gará os prejuízos que tiver causado até onde che
garem os seus bens, será prezo por seis até dezoito -
mez~s, e perderá qualquer emprego, alem das pe- · 
~as, em que aliás pela >iolação possa ter incor
ndo. 

Art. 35. O que . sem legitima autorisacão entrar 
jurisdiéionalmente em territorio estrangeiro, posto 
que seja para prender algum culpado subdito do 

43 
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lmperio, será suspenso do seu emprego por quatro Se a prevaricação consistir em procedimento cri-
mezes até um anno, e dará satisfação publica. minai contra quem se sabia não o merecia, incorrerá• 

C.4J>ITU 1.0 VI 

Dos empregados publicas que revelã.o os segredos 
de oflicio ou a.brem cartas 

Art. 36. Se algum empregado publico, além do 
caso do art •... , revelar scicntemente algum se
gredo, de que esteja instruido em razão de seu 
officio, perderá o emprego, e será prezo por tempo 
de dous até seis mezes, além da pena de pre,·ari-
cacào, se nella th·er incorrido. ~ 

Árt. 3i. Se delinquir em razão de peita ou su
borno, perderá o emprego, ficará inhabil para qual
quer outro, soffrerá uma prízão de quatro mezes a 
um anno. 

Se o delicto proceder de simples descuido, será 
punido, pela primeira vez em suspensão dP.. do~s a 
seis mezes, e pela segunda como se dehnqmsse 
scientemente. 

Todas as penas serão duplicadas quando da Yio
lação do segredo resultar gravíssimo prejuízo contra 
a causa publica, ou ainda contra um particular nelle 
interessado. 

Art. 3g_ O empregado publico que subtrahir, sup
primir ou abrir _carta depois de lançada no correio, 
ou concorrer scwntcmente para que outrem o faça, 
perderá o seu emprego, pagará -uma multa de 20$ 
a 60S, P soffrerá uma prizáo de dous até seis mezes. 

Se o funccionario for empregado na administra
cão do correio, serão dobradas as penas, e ficará 
Ínhabil para outro qualquer emprego. 

Art. 39. Se os crimes do artigo antecedente ti
verem por objecto uma carta dirigida, não pelo cor
reio, mas por portador particular, serão punidos com 
o perdimento do emprego, e prizào de vinte até ses
senta dias. 

Art. 40. Serão duplicadas as penas dos dous arti
gos antecedentes ao que descobrir a outrem em todo 
ou em parte, o que na carta se continha. 

CAPITULO VII 

Das prevaricações dos empregados publicas 

Art. 41. São prevaricadores os empregados pu
blicos que scientemente por affe~ção, odio ou. con
templação ou para promover mteresse particular 
seu: 

1.0 Julgão contra a lei, procedem criminalmente 
contra quem sabem que o não merece, ou aconse
lhão, com preJuízo da outra alguma das partes que 
perante si, litigão. 

2. 0 Tolerão, dissimulão ou encobrem as culpas, 
erros, faltas 'ou defeitos officiaes dos seus _su~ordi
nados, não procedendo contra elles, ou nao mfor
mando a autoridade superior respectiva, ou deixão 
de proceder contra os delinquentes que a lei lhes 
manda prender, processar ou punir. 

3. o Recusão ou demorão a administração da jus
tica, ou as providencias de seu officio, que·l.he são 
réqueridas por parte ou por autoridade publica ou 
recommendadas pela lei. 

~ 4.0 Propuzerão para emprego publico, ou provê
rão nelle a pessoa que conhecião por indigna. 

O prevaricador será punido com o perdimento do 
seu emprego, posto ou ofticio ; não poderá obter 
outro por espaço de um · anno, e ~offr_erá quaesquer 
outras penas em que pela prevar1caçao possa tam-
bem ter incorrido. · 

tambem na pena de Talião. 

CAPITULO JTIIJ 

Das peitas 

Art. 42. Por peita entender-se-ha o dinheiro ou 
cousa aceitada ou recebida, directa ou indirecta
mcnte por empregado publico para praticar I?U dei
xar de praticar algum acto de officio contra ou se
gundo a lei. 

Art. 43. O empregado publico que por peita tiver 
faltado á sua obrigação, perderá o seu emprego, fi
cará inhabil para outro qualquer, pagará uma multa 
igual ao tresdobro da peita, posto que ainda a não 
tenha recebido, e soffrerá uma prizáo de tres até 
noYo ruezes. Se o acto, em ,·ista do qual se recebeu 
a peita, não se effectuou, n~o terá lugar a {lrizão. 

Art. 44. Na mesma pena incorrerá o jmz de di
reito ou facto, ou arbitro que por peita dér sentença 
justa; se for injusta a prizão será de seis mezes a 
dous annos, e se fôr criminal condemnatoria, os 
subordinados soffreráõ a pena de Talião. Em todos 
estes casos será nulla a sentença. 

Art. 45. O que dér ou prometter a peita, será 
punido com a nullidade do acto, e com as penas 
pecuniarias, de prizão e de Talião, jmpostas ao pei
tado. 

CAPITULO IX 

Do peculato 

Art. 46. O empregado publico que tiver a seu · 
cargo dinheiro ou effeitos publicos e os extraviar
ou consentir que outrem os extravie em todo, ou 
em parte, perderá o emprego e pagará uma multa 
de lO a 30 °/o da quantia ou valor dos effeitos ex
traviados. 

Art. 47. Qualquer pessoa que p9r commissão do 
governo ou de qualquer outro titulo tenha a seu 
cargo dinheiro ou effeitos publicas, fica sujeito á 
mesma multa, e perderá o interesse que devia per
ceber. 

CAPITULO X 

Da concussão 

Art. 48. O empregado publico encarregado da 
arrecadação, cobrança ou administracão de quaes
quer rendas ou direitos publicos ou (la distribuicão 
de algum imposto, que directa ou indirectamente 
exigir ou fizer pagar aos contribuintes o que sabem 
que não devem, ou mais do que devem, será sus., 
penso do seu emprego por seis mezes até dous an
nos, restituirá o que mjustamente se pagou com 
perdas e damnos. 

No caso porém em que se aproprie o que in
justamente exigio ou exija para esse fim, além da 
mdemnídade, perderá o emprego e soffrerá uma 
prízão de tres mezes a dous annos. . , 
. Art. 49. O empregado que pnpuzer por si alguma. 

contribuição, direito, salarío ou . emolumento, ~
correrá nas penas do artigo antecedente nos casos, 
correspondentes. . · 

Art. 50-. O que para cobrar impostos ou direitos 
legítimos empregar voluntariamente contra os con~. 
tribuintes .meios mais gravosos, do que os prescripr 
tos nas le1s ou nos regulamentos e ordens sup~. 
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riores, ou lhes fizer soffrer injustas vexações, será 
suspenso do seu emprego por seis até dezoito 
mezes, e indemnisará de perdas e damnos, e terá 
qualquer outra pena, em que pela vexação possa 
incorrer. 

Art. 51. O que para alguns dos delictos expressa
dos nos artigos antecedentes usar da forca armada, 
além das penas estabelecidas terá .mais â de prízão 
de tres mezes a dous annos. 

Art. 52. O que tendo de fazer algum pagamento 
exigir por si ou por outrem, ou consentir que ou
trem exija de quem o devem receber, algum pre
mio, gratificação, desconto ou emolumento não de
terminado por le1, perderá o emprego, ficará inha
bíl para outro, restituirá o que tiver exigido, e pa
gara uma multa igual ao tresdol>ro. 

Art. 53. O que ainda que nada exija pelo paga
mento, deixar de o fazer quando e como deve, a 
não ser por falta de dinheiro ou outro sufficiente 
motivo, será suspenso do seu emprego por seis a 
dezoito mezes, resarcirá perdas e damnos e pagará 
uma multa de lO a 20 °/o do que indelidamente 
deixou de pagar. 

Art. 54. O que para cumprir seu dever directa 
ou indirectamente exigir gratificação, emolumento 
ou premio não determinado por .lei, incorrerá nas 
penas do artigo antecedente. 

Art. 55. O que em qualquer dos casos deste ca
pitulo se prevalecer de ordens superiores, que não 
tenha, solfrer<í por este facto a pena de nm anno 
de prizão, sem prcjuizo das outras penas que ficão 
estabeleci das. .. 

Art. 56. As pessoas particulares encarregadas 
por arrendamento ou outro titulo, de cobrar, ad
ministrar rendas ou direitos que incorrem em 
algum dos referidos crimes, incorreráõ nas mesmas 
penas. 

CAPITULO XI 

panhías commerciaes approvadas pelo governo uma 
v~z que nã~ exerção ah1 funcções de dírector, admi
n~trador ou agente debaixo de qualquer titulo que 
seJa. 

Art. 60. O empregado publico que scientemente 
se constituir devedor de algum subalterno seu, ou 
"dér por seu fiador ou contrahir com elle alguma 
outra obrigação pecuniaria, será suspenso do em
prego e ordenado por seis até dezoito mezes ; e sen· 
do magistrado, se commetter este delicto com pes
soa que litigue, requeira, ou esteja processado perante 
elle, perderá o emprego. 

CAPITULO XII 

Dos empregados inexactos no desempenho dos seus 
deveres 

Art. 61. A ordem ou requisição de uma autori
dade para ser legal : 

1.0 Deve emanar da autoridade legitima; 
2. o Deve ser re,·estida de todas as formalidades 

externas necessarias para ter fé e validade. 
Nas ordens emanadas do throno é sempre neces

saria para sua legalidade a assginatura do secreta
rio d'estado da repartição respectiva. 
. Art. ?1 :\· As ordens e requisições illegaes são 
Inexequn·e1s. • 

Art. 61 11. O que executa a ordem ou requisi
ção illegal de uma autoridade qualquer, é consi
derado obrar como se tal ordem, ou requisição não 
existira, e punido pelo excesso de jurisdic·ção que 
nisso commetter : será cons~derado e punido do 
mesmo modo o que executar uma ordem contraria 
á constituicão do Imperio. 

Art. 61 ·c. O empregado publico que por descui
do, frouxidão ou ommissão não cumrrir, ou não fi;,; 
-zer cumprir logo que lhe seja possive uma ordem oll 
requisição legal d'outro empregado, será suspenso 

Dos que commerdão 011 contrahem obrigações in- por seis até dezoito mezes e resarcirá os prejuízos· 
compatíveis com o desempenho de seus deveres. causados . 

. Na mesma pena incorrerá o que demorar a exe.;. 
Art. 57. O que directa ou indirectamente, ou cução da ordem, ou requisição para. representar 

por algum acto simulado, houver para si ern todo ácerca della, exceptuando-se os segumtes casos : 
ou em parte, propriedade ou effeito em cuja admi- 1.0 Quando houver motivo para prudentemente 
nistração, guarda ou disposição deva inten,ir em se dtlvidar da sua authenticidade. 
razão do seu officio, ou que entrar em alguma outra 2;0 Quando parecer evidente, que foi' obtida com 
especulação de lucro ou interesse, relativamente á engano ou contra a lei. 
dita propriedade ou etfeito, perderá o seu empre- 3. 0 Quando da sua execucão se devão prudénte-· 
g~, não poderá exercer outro por mais dous annos, mente recear graves males: que o superior, ou re
e pagará uma multa de 5 a 20 °/o da importancia quisitante não tivesse podido prever. 
da propriedade; effeito ou interesse da negociação : Ainda que nestes casos póde o executor da ordem 
em todo o caso será nulla a acquisição. suspender a sua execução para representar, soffrer'á 

Art. 58. As mesmas penas terão os quecommet- comtudo as referidas penas, se na representacão 
terem os referidos crimes por intervirem com o ca- não fizer vêr ·a certeza dos motivos em que· se 
racter de peritos, avaliadores, louvados, partidores fundou. 
ou contadores, e bem assim Qs tutores, curadores e Art. 62. A presente lei nãq deroga as dispo-
testamenteiros relativamente· aos bens dos seus sicões dàs ordenancas e regulamentos militares. 
pupíllos, ou testamentarias. Àrt: 63. O empregado que infringir o art. 60, 

Art. 59. Os presidentes, commandantes das ar-_ por malícia, ou voluntaria determinação, perderá 
mas das províncias,: -os magistrados, os que exercE>m o emprego e resarcirá os prej uizos. "'' 
jlU'isdicçã.o· civil- ou'·ecclesiastica, os paróchos e to- Art. 64. As penas respectivamente eomminadas 
dos os officiaes de fazenda qúe directa ou indire- neste capitulo á falta de cumprimento de ordem 
ctamente, ou· por actosrsimuladns commercíarein superior se applícaráõ correspondentemente á falta 
dentro do districto · em que exercem as sllas fun~.;. de cumprimento de qualquer lei ou regulamento es
ções em quaesquer effeitos, que não sejão produc- ta.belecido~ 
ções d~s seus· proprios bens, perdêrão o seu empre- Art. 65.- Nas mesmas penas incorreráõ respecti
go, e· o que se lhes apprehender pertencente a . tal . vàmente os superiores que não fizerem quP. os seus 
commercio. Fica-lhes; porém; permittido o ter par.:. subalternos e dependentes executem sem demora as 
te:por meio de acções nOs: bancos publieos ou com.:. leis! regulamentos e ·ordens, ou que não procede.;. 
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rem immediatamente contra elles em caso de des
obediencia ou omissão. 

Art. 66. O que em acto legal de servico desobe
decer a superior ou lhe faltar ao respeito· de facto, 
ppr palavra ou por escripto, perderá seu em
prego sem prejuizo da pena maior, em que possa 
ter incorrido. 

Art. 67. O que sem previa licenç:~ do superior lar
gar, ainda que temporariamente, o exercício de 
suas funccóes ou que não tornar a elle assim que 
a licenca ·se acabar, sendo avü;ado pelo seu res
pectiYo.chefe, perderá o emprego e os ordenados, 
que lhes de,·ercm. 

CAPITÚLO XIII 

/Jos empregados immorigero.ç 

Art. 68. O que sollicitar ou seduzir mulher que 
perante elle litigue, esteja culpada ou accusada, ou 
.que tenha negoeio perante elle, ficará suspenso do 
emprego por seis a dezoito mezes, sem prejuízo de 
outra pena em que tenha incorndo. O juiz de facto 
que commetter· este crime, soffrerá prizão de tres 
mezes a um armo. 

Art. 69. Perderá tambem o emprego além de 
outras penas, em que tenha incorrido o carcereiro, 
guarda ou empregado da caMa, rasa de reclusão ou 
semelhantes estabelecimentos, que solicitar ou in
duzir mulher que esteja preza, ou depositada debaixo 
de sua custodia ou vigilancia, ou mulher ou filha de 
homem, que esteja nessas mesmas círcumstancias. 

Art. 70. O empregado convencido de ínconti
nencia publica, c escandalosa, ou de embriaguez re
petida, ou vicios de jogos prohibidos ou de gastar 
com escandalo muito mais do que permittem os 
seus honestos recursos, ou de ter com igual escan
dalo uma conducta relaxada, e Yergonhosa por 
qualquer outro motivo, ou de haver-se com ineptidão 
notoria, ou desídia habitual no desempenho de 
suas funcções, perderá o emprego, e não poderá 
obter outro sem fazer constar a sua completa 
emenda. 

Art. 71. O empregado, que em actos de offi.cio 
excedenJo a prudente faculdade de mandar, advertir, 
reprehender, corrigir ou castigar, offender, ultrajar 
ou maltratar por obra, palavra, ou escripto a algum 
dos seus subalternos, ou dependentes, será suspenso 
por dous mezes até um anno. 

Art. 72. As mesmas penas terá o que commetter 
o delicto do artigo antecedente, contra quaesquer 
pessoas, que com elle tratarem em razão de seu 
officio. 

Art. 73. O que no exerci cio de suas funcções, ou 
com pretexto de exercei-as, commetter, ou fizer com
metter qualquer violencia, perderá o emprego além 
das penas em que possa ter incorrido. 

Art. 74. O que para fins particulares abusar de 
sua autoridade perderá o emprego além de . ou~ra 
pena, em que tiver incorrido. 

CAPITULO XIV 

Dos empregados que exercem (1tnccões, que lhe não 
competem. 

Art. 75. O que entrar a exercer suas funcções 
sem o juramento da lei, perderá o emprego. -

Art. 76. O que tendo commando militar, conser
var scientemente contra a ordem do go,·erno, ou 
legitimo superior, ou conservar reunida a tropa, 

depois de saber que a lei, ou governo, ou qualquer 
autoridade competente tem ordenado, que a largue, 
ou...a separe será degradado perpetuamente para 
fóra do imperio. 

Art. 77. O que depois de saber que foi suspenso, 
ou removido por autoridade competente das funccões 
do seu emprego, ou commissão continuar, a exer
cei-as, soffrerá uma prisão de tres mezes a um anno, 
restituirá todo o ordenado, que tenha recebido no 
tempo indevido, e pagará outro tanto de multa. 

Art. 78. O que exceder as funcções de seu em
prego, ou exercer um que lhe não compita, será re
prehendido7 e ficará suspenso por tres mezes até 
um anno, e por causa de reincidencia a suspensão 
será duplicada, além das penas em que ti,·er incor
rido. 

CAPITULO XV 

Dofl {unccionarios ommi:~.ço,ç em perseguir os delin
quentei:, e em cooperur para a prompta adminis
traçrio dujustiça. 

Art. 79. Os presidentes das províncias, juizes e 
autoridades <:ompctentcs, que sabendo da exís
tencia de malfeitor, ou réo de crimes publicos nos 
lugar·cs de ;:na jnrisdieção não empregarem pllfa a 
prisão, ou castigo os meios que estiverem a se11 al
cance, serão suspensos por um a tres mezes, e pa
ganiõ uma multa de lOS a 20$000. 

Art. 80. O que na rcpartic.1o de sua autoridade 
negar, ou recu~r _a_ administração da justiça, ou 
qualquer outro auxJlw, que legalmente se lhe peca, 
ou que a causa publica exija, será suspenso do em
prego por um até tres mczes, c pagará uma multa 
de 5 a 20$. ~o caso de reincidencia snrão estas 
penas duplicadas. 

De outros delictos de jui::.es 11a administracâo da 
justiça. ' 

Art. 81. O juiz letrado, que por descuido, ou 
ignoraucia julgar, ou proceder contra lei expressa 
ou que infringir as que regulão a ordem do processo, 
dando l~gar a que este seja reformado, ou que 
contra lei sustentar uma competencia de jurisdiccão, 
será suspenso por tempo de tres mezes a um aóno, 
e reprehendido. 
. Art. 82. Os juizes de direito ou de facto, que 
Julgarem causas em que sejão suspeitos, ou que 
aconselharem alguma das partes, perderão o em
prego, e pagaráõ uma multa jle 20 a 60$000. 
. Art: 83. Os gue descobr~em as se~tenças, que 
mtentao dar, serao reprehendidos, pagaraõ uma multa 
de 5 a 15S, e não poderáõ julgar mais nesse processo. 

CAPITULO XVI 

Dos que administrão "quaesquer effeitos, por conta. 
do governo. · 

Art. 84. Os empregados conunissionados pelo go
verno, para por conta delle administrarem ou for
necerem quaesquer viveres, municões ou effeitos, qtte 
não usarem das medidas e pesos legaes, ou com
metterem em prejuizo d.os consumidores alguma 
fraude ãcerca _da nat!lreza, quantidade, ou quali
dade dos refertdos obJectos, ou suppuzerem maiores 
despezas, maior. preço dos generos comprados, ou 
menor nos vendidos, ou cousa equivalente, perderá 
o emprego, ficará inhabil para outro, pagará uma. 
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multa de 40 a l20S, c terá uma prisão de 2 a 6 
mezes . 

CAPITULO XVII 

Art. 85. O empregado qu e não fizer effectiva
rr .eue responsavel o seu subalt-erno, . sendo-lhe 
requerido, ou tendo razão suJiicicnte de s~bc:· de 
seus crimes, perderá o seu emprego, e so flrera as 
mesmas penas do réo princi_pal, provando-se ma
nifesto dolo, em sua omm1ssao. 

CAPITULO XVIII 

Dos crimes contra a libe?·dade, segu1·amça , e pro
p?·iedade individ11al do cidadâo. 

Art. 86 . O que sem legitima autorisaçiio tolher, 
ou coartar a qualquer o exerci e;io da _faculdade de 
fallar, e escrever perderá o seu emprego, e será 
condemnado a pagar uma multa de 20 a 1008000. 

Art. 87. Attenta tambcm contra a lib erdade m
di vidual, e é r éo de prisào arbitraria: 

1. o O secretario de estado, que ordenar e a au
toridade que executar a prisil o de algum in'dividuo 
fóra dos casos, em que estiverem suspensas as for
malidades que ~arantem a li!Jerda~e individual na 
fórma da constituição art. l '79, § 3u. 

2. o A autoridade que prender, ou mandar prender 
a qualquer sem culpa formada, não sendo caso em 
que a lei o permitte. . . _ _ 

3. 0 O que prender sem aulondade do JUIZ, nao 
sendo em flagrante delicto. Esta disposi~ão não com
prehende as tropas, ou officJaes· de JUStiça, que m
curnbidos da prisão dos malfeitores, prenderem 
algum individuo suspeito para o apresen tarem ao 
juiz. 

4. o O juiz que não der ao ~reso , denlru do prazo 
marcado na constituição e le1, a nota do mot1vo da 
prisão com o noine do accnsador, se o houver, e os 
das testemunhas, que lhe tenhão feito culpa. 

5. o O carcereiro qne receber algum preso sem 
ordem escripta da autoridade competen te. 

6. o O carcereiro que recebendo o preso por ordem 
escripta dos presidentes das províncias, o não soltar 
logo que passado o prazo, quea le1 ass1!;nar, se lhe 
não apresentar ordem do competente Jlllz. _ 

7 .0 O juiz, qu e mandar metter na cadêa, ou nao 
soltar della o réo, que dá fiança idonca c legal, e 
não sendo o caso, que a lm a prolnbe. . . 

s.o A autoridade incumbida de fazer as v:1sltas das 
cadêas, que as não fizer no tempo delermmado por 
lei . 

9.o O carcereiro, que sem ordem judicial tiver 
al~um preso incommunica~'el, ou que o pozerem 
pnsão subterranea, mal areJada ou doentw, e o Jlllz 
que sabendo o tolera, e não cast1ga. 

10. O juiz, ou carcereiro qu~ occultar algum preso, 
para que não appareça na VISita. . . 

11. O juiz que tiver algun;t preso mcommu~1cave l 
por mais tem~o do que a lel permllte. o~ reos de 
prisão arbitrana du lo e 2• caso perderão os seus 
empregos, e ficaráõ inhabeis_para outros quaesquer; 
no 3° caso sotrerão urna pnsao .de lO a 30 dws, .e se 
forem empregados publicas, seráõ. ,suspensos de 
6 até 18 mezes; se fóf mag1strado, OUJUlZ e dehn.qui: 
por descuido, ou ignorancia será suspenso de 6 ate· 
·18 mezes aliás perderá todos os seus empregos, e 
fica'rá inl~abil para qi.Iaesqueroutros: e se fôr carce
reiro, ou outro o(ficial publico, perderá os seus ~m
pregos, será. preso pelo mesmo tempo, e na mesma 
prisão qne injustamente fez sotrrer. 

Art. 88. São réos de attentado contra a lilwrdnue, 
se"uran ca, ou propriednde individual: . 

'L· o "'empregado que sem jurisdição legitima iru
puzer al'guma pena, ou usnrpar qualquer outra fil
culdadc .i udicial relativamente á bonrn, pc•S>'úH !JU 
propriedade de alguem. 

2. 0 O empregado publico, qu e executar <tl ~ 1 tnw 
pena, ou a Jizer soffrer a quem niiu leu Oli>Hio, c: 
sentenciado .leglllmamente pelo JUIZ, ou tnbunul 
anteriormente designado por lei. 

3. 0 O juiz, ou magistrado, que supposta ll ·ll ha 
jurisdicçlio, impuzer pena, que não seja n tJ,· sign<>da 
por lei. 

4.• O empregado publico, que de l'assar " Cii Sil rlc 
alguem fóra dos casos, e do mod o por qLw u lt·i o 
permitte. 

5.• O empregado publico, que privar di' alguma 
propriedad e, posse ou uso della algum individuo, 
ou corporação sem ler legitimo Litulo, que pruro 
es tar feita a prccJsa .tndcrnmsao do propr!t•\.ano . 
Aquelle que incorrer em algum elos at.tcnt.arlus !'!' ·
feridos no presente artigo perdera os seus emprugos, 
e ficará inhabil para oulro qualquer. Es ta pena >O 
applic11rá no 5• caso ao magistrado, nu aul, n·it!ade 
que passar a ordem; us oillciacs, e agenlL'S subal--
ternos da diligencia , se rei o sóm en te punid o" ncs l''· 
easo, com prisilo de 2 a 6 mezes, c suspcnsiLO J!()l' 

outro tempo depois de soltos. 

C A f' TT U L O _.r I X 

Disposições- gentes 

Art. 89. Os casos não Pxpressos na le t.ra des La 
lei , e comprehcn didos evidentemente com tudo no 
espírito della, ficão sujeitos ás mesmas p1mw; dos 
artigos, que os comprehon derem. _. 

Art. 90. Qualquer outra lransgressào de d i.Spo
sicâo expressa na constituição , J lém das nHmtio
nádas nestes dons litulos, será castigada com uma 
multa de 20 a 100$, ou com prisão de 20 até (){) 
dias, e além disso com suspensão de 2 até 6 mezes. 

Art. 91. Será punido com a metade das jJL' JlilS 

do artigo an"tecedente, o qtie "transgredir qualq ner 
disposieão legislatiYa. 

Art. 
0

92. A pena de suspénsão de empn' go im 
p·asta nesta lei, envolve sempre perda do COI'J\~ s
pondente ordenado, soldo, gratifi cações e emolu
mentos. 

Art. 93. As penas impostas nes ta lei, nào ex
eluem as que, e por outras estiverem eslfllwcidns , 
nem a reparacão dos prejuizos, perdas, c damnos. 

Art. 94. Sé os réos não tiverem possihil idades, 
para pagarem as multas, em que . forem condem
nados; serão commutadas em pnsao comando-se 
um dia por cada dous mil re1s. 

Art. 95. Nos dolictus, em que esta lei impõe 
uma pena determinad a, fixando sómente o minimo, 
e o maximo, se considerào tres gráos, Sf'ndo pri
meiro o da maior gravidade, terceiro o da menor. 
e o segundo o termo médio. 

Art. 96. 1Ao ~o .gráo se applicará,o maxim o da 
pena, ao 3° o rn1mmo e ao 2• o medw entre t'Ste 
c aquelle . 

TITULO IIl 

DO PROCESSO DE RESPONSADILIDADE 

CAPITULO I 

Da covtpetencht e processo da. g·uâ:~.:a. o·u. denu.vcia 

Art. l. o Toda a pessoa póde queixar-se de qual-

44 
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quer empregado publico por facto em que tenha 
interesse. 

Art. 2.' Todo o cidadão póde denqnciar qualquer 
empregado publico p>Or inlracção dá constituição, 
crime contra o exerc!ClO dos poderes pohtwos ou 
segurança do estado e po~· suborno, peita, peculato 
e concussão. O mesmo pode fazer qualqu~r senado r 
ou deputado na sua respectiva camara. 

Art. 3.' As queixas, ou denuncias, podem ser 
apresentadas á camara dos senadores, ou dos dep u
t.ados, ou ao governo, aos pre~ndentes das provm
cias, ou á autoridade judiciaria, a quem compete 
r,onhecer do facto. 

Art. 4.' A queixa, ou denuncia deve conter: 
1.' A assignatura do queixoso, ou denunciant e. 
2.' Docu mentos, que filçào acreditar a existencia 
do delicto, ouum11 dedaração concludeutedaimpos
sibilidade de apresentar taes documentos. 

Art. 5.' Todo o empregad o publico, que sendo 
o competente, recusar sem motivo legal proceder a 
inquiri~;ào summaria d~ testemunhas, ou mandar 
passar; ou passar certldo PS, ou outros docnmentos, 
que se lhe requererem pa~a fundamentar qualque~· 
queixa, ou denuncia sera suspenso por sets ate 
18 mezes, 

Art. 6. 0 Se o emrpegado, contra quem se dirige 
a queixa , ou denuncia, fôr o competente para por 
qualquer modo intervir na inquirição das tes te
munhas, ou expedição dos documentos, serú para 
este unico effeito S\lbstituido por aquelle que, se
gundo a lei, deve s·ervir no seu impedimento, e 
este fi carú sujeito a uma pena correspondente ú 
daquelle no caso de reeusação. 

Art. 7. 0 O governo, ou a camara dos deputados, 
ou a dos senadores, ou o presidente da província, 
a quem uma queixa, ou denuncia fundada fôr 
apresentada, dr.pois dos esclarecimentos, que en
tender necessarios, encontrando-a concludente, a 
remetterá á autoridade judiciaria a quem competir 
para proceder na fórma da lei. O governo, e os 
presi dentes das províncias além disso darão as 
providencias que w uberem nas suas attribuiçôes. 

CAPITULO I! 

Da fornw.çüo da culpa 

Art. 8.' A formação dr. culpa compete á camara 
dos deputados, nos delictos dos ministros de es
tado, e dos conselheiros de estado ; ao supremo 
tribunal de justiça nos dos seus ministros, e das 
relacões dos empregados do corpo diplomatico, e 
dos presidentes das provmcias; ás relações nos de
lietos de todus os outros empregados, cujas func
ções se es tendem em geral a toda uma província, 
e de todos os outros juizes letrados; aos ouvidores 
das comarcas, e cumulativamente aos juizes da 
1 a instancia nos delictos de todos os outros empre
gados publicas dos seus respectivos districto. 

SECÇÃO I 

Da camam dos deputados 

An. 9.• A camara dos deputados, sendo-lhe pre
sent e uma queixa, ou denuncia contra um ministro 
do estado, ou conselheiro de estado, ou sendo contra 
ella próposta accusaçã.o por um deputado, man
dará examina-la por uma commissão; e sobre este 
exame, no caso que a não rejeite, mandará, sendo 
necessario, juntar novas provas, e proceder á for
IDação dellas, que serão igualmente examinadas na 

commisssão, e parecendo-lhe attendivel, mandará 
responder o indicado da culpa, remettendo-lhe 
copia de tudo, e fixando o prazo, em que deve dar 
a resposta, por escripto. Este prazo póde ser proro-
gado a requerimento do respondente . -

Art. lO, Findo o prazo para a resposta, ou ella 
tenha sido apresentada, ou não, tornará o negocio 
a ser examinado pela mesma, ou outra commissão, 
que interporá o se u parecer, se tem, ou não l11gar 
a accusaçào, o qual será discutido no dia determi
nado pela camara sobre proposta do presid·ente . 

Art. ll. O indicado de culpa, se tiver dado a 
resposta por escripto, será avisado para assistir 
á discussão; e nella defender-se. Porém se não tiver 
dado resposta por escripto, não será avisado, nem 
admittido á disrussão. 

Art. 12. Termil).ado o debate, a cama r a decre
tará , se tem, ou não lugar a accusação. 

Art. 1:3. Os effeitos do decreto de accusação 
principiào do dia da intimação, e são os seguintes: 

l. • Fiear o accusado suspenso do exercício dP. 
todas as fnucções publicas até Jinal sentença. 

2. o Ficar sujeito á accusação criminal. 
3.' Ser preso, nos casos em que pela lei tem lugar 

a prisão. 
4. o Ficar impedido até final sentença para ser 

proposto para outro emprego, ou nelle prov1do. 
5. o A suspensiw de a metade do ordenado, ou 

soldo, que tiver, e sua perda effectiva se nãoJôr 
afinal absolvido. 

Art. 14. O decreto de accusação será assignado 
pelo presidente e dous secretarias, remettido por 
copia ao governo para este o fazer intimar ao accu
sado; e para fazer executar os seus effeitos; e o 
original com todo o processo será remettido ao 
senado, ficando na secretaria uma copia auten
tica. 

Art. 15. A camara nomeará uma commissão de 
tres dos seus membros, que deve fazer a accusaçào 
do senado, e é obrigado a fazer uso dos documentos, 
e instrucções, que lhe forem fornecidas pelo quei
xoso, ou denunciante sendo attendiveis. O mais 
votado será o relator da commissão. 

Art. 16. Nos casos, em que a publicidade e de
mora possão de algum modo ameaçar a segurança 
do estado; ou da pessoa do Imperador, a Camara 
deliberara em sessão secreta a suspensão, e custodia 
do indicado de culpa, havendo provas sufficientes, 
que tambem poderá haver em segredo; mas logo 
que cessar o perigo, formará o processo publico, de 
accusação, como fica prescripto . 

SECÇÃO 11 

Dos tn:bunaes e varas de justiça 

Art. 17. No tribunal supremo de justiça, nas re
lações, nos juizos das ouvidorias, e da primeira 
instancia, logo q11e fõr presente uma queixa, ou 
den11ncia concludente contra empregado publico da 
sua competcncia, se fôr acompanhada de provas 
sufficientes, será ouvido por escripto o indicado de 
culpa, e dicidir-se-ha, se tem ou não lugar a accu
sação. Na falta de provas sufficientes procurar-se-ha 
havei-as por inquirição de testemunhas, ou do
cumentos, antes de ouvir o indicado de culpa. 

Art. 18. Não será ouvido o indicado de culpa: 
l. • Quando estiver fóra do districto do juizo da 
culpa; 2. 0 Quando houver perigo de fuga. 

Art. 19. O supremo tribunal de justiça, q11ando 
a elle subirem autos para revista, as relações, e ouvi-
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dores quando lhes forem presentes alguns autos por! ~elações serão tres os juizes de · direito nomeados~ 
appellacão, ou aggra\'O, se nelles se encontrar erro t' por distribuição, e o mais antigo será o presidente 
de omdo, fórmarão delle cúlpa, a quem a tiver, e relator. · 
sendo da sua competencia; e não o sendo; remetteráõ Arl. 32. No juizo da ouvidoria ha um só juiz de 
copia autentica da parte dos autos, · que contém o I direito, que é o ouvidor, e neste. juizo se julgão as 
erro, á autoridade judiciaria competente para a culpas formadas pelos juizes da primeira instancia; 
formacüo da culpa. e ha delle appellacão para a relacão do distrícto, 

Art: 20. Toda a autoridadejudiciaria.formará, ou que julga em ultima inslancia. • 
mandará formar culpa por erros de officio em autos Art. 33. Em tudo o mais se seguirá a ordem do 
ou papeis, que sejão processados, ou corrão perante processo estabelecida pela lei sobre os abusos da 
ella, e ~or. qualquer delicto de responsabilidade, que liberdade de imprensa. 
lhe constar tenhão. commettido o~ seus officiaes. _ Paço da camara dos deputados, 28 de Maio 

Art. 2~. Os effeltos da íorma~ao de culpa ficao de 1826.-Bernardo Pereira de Vasconcellos.-Ni
cstabeleCldos no ~rt . 13! e. ~er~o expressados na coláo Pereira de Campos Yergueiro.-José Ricardo 
sentença: a, autondade JUdiCtana, que formar a da Costa Aguiar de Andrada, com restriccões. 
culpa os fara executar. . . . • 

Art. 22. Da sentença que declara não tet· lugar Tendo findado .a leitura mmt~ depms de dada a 
a accusação no juizo da primeira instancia. e ouvi- hora, o Sr. presidente::. por nao caber no tempo 
dorias, haverá appellação ollicial para as relações, f~zer-s.e a do ~utr? proJecto, deu ~ara a ordem do 
e os autos serão immedia\amente remettidos sem d1a : l , a pnmemt e segunda leitura de ambos 
formalidade alguma. Da sentença quo declara ter elles: 2•, _a primeira discussão do projecto de lei 
Ingar a accu~ação póde a parte appellar, ~ os autos d~ con~mtssao d~ poder~s; 3o, ha;endo tempo. a 
serão remeltldos do mesmo modo, mas na o se sus- d1scussao do _re'?1mento mterno da camara: e.le
pendem os effeitos da sentença. vantou ~ sessao as 2 horas e l/4.-Manoe~ Jose de 

Art. 23. As sentenças de accusação serão apre- Sou:::a Jirança. 
sentadas na primeira reunião dos jurados: no 
entanto os juizes procedem a todas as diligencias 
pm·a a prisão dos accusados, ou para a citação dos H.ESOLUÇÕES DA CAMAHA 
mesmos nos casos, em que não tem lugar a prisão. 

·cAPITULO III 

Do jui::;o da.s sentenças 

Art. 24. Todas as sentenças sobre responsabi
lidade serão dadas por juizes de facto e de direito. 

SECÇÃO I 

Dos delicias dos ministl·os e seçretarios de estado 

Art. 25. Os delictos dos ministros de estado, e 
dos conselheiros de estado serão julgados no senado; 
mas não podem ser juizes de direito, nem de facto, 
os ministros de estado, e conselheiros de estado, 
ainda que não accusados, nem intervirem na no
meacão daquelles. 

Art. 26. Excluídos os senadores; ministros de 
estado, e conselheiros de estado, serão tirados á 
sorte pelo presidente a terca_parte dos outro.s ~eua
dores, e destes serão escollndos por cscrutuno se
creto para juízes de direito, o que tiver mais votos 
será o presidente, e relator: no caso de empato 
decidirá a sorte. 

Art. 27. Dos senadores restantes será formada a 
lista dos juizes de facto, e em tudo o mais se proce
derá na fórma da lei sobre os abusos da liberdade 
de imprensa com as seguintes .alterações. 

Art. 28. O accusado podem recusar a 48 parte 
da lista dos juizes de facto, e a commissão de accu
sacão a oitava parte. 

Art. 29. Se feitas as recusações o numero dos 
juizes de facto não chegar a 12, mas a 9, com elles 
se formará o juizo. . . . . 

Art. 30. As questões proposl.aspelOJUlzdedJreltO 
serão nesta fórma: 1. 0 .. O accusado é criminoso deste 
delicto? 2.0 Em que gráo é criminoso'! 3.0 Te1n 
lugar a indemnisação civil '! . 

ncçlo n 

lllm. e Exm. Sr.-Sendo presente á camara dos 
deputados o requerimento de Candida Joaquina de 
Jesus, que se queixa de se llw não haverem facul
tado os recursos da lei, sendo obrigada a cumprir 
extemporaneamente o degredo a que fora condem
nada; e querendo a mesma camara haver as neces
sarius illustraçóes sobre este objecto, afim depoder 
tomar ulteriormente as medidas legislativas, que 
aprouverem ; tem resolvido, que pela repartição de 
V. E."í. se solicitem as convenientes informações 
do juiz respectivo sobre o conteúdo do sobredito 
requerimento, que para tal fim remetto incluso. O 
que participo a V. Ex. para ser presente a S. 
M. I. Deus guarde a V. Ex. Paco da camara dos 
deputados, em 29 de Maio tio 1826.-lllanoel José 
de Sou=a França.-Sr. Visconde de Caravellas. 

Illm. e Exm~ Sr.-A camara dos deputados afim 
de deliberar sobre algumas providencias necessarias 
ao bem publico, me tem autorisado a solicitar pela 
repartição do~ negocios da guerra noticias exactas 
sobre a manetra, porque actualmente se procede ao 
recrutamento para os corpos militares, nos districtos 
do imperio, declarando se ao mesmo tempo se as 
instmccões de 10 de Julho de 1822, a respeito deste 
objecto; se achão em fiel observancia, ou se forão 
revogadas, e por que ordens. O q!le communico a 
V. Ex. para ser presente a S. M. I. Deus guarde a 
V. Ex. Paco da camara dos deputados, 29 de AI aio 
de 1826.-Ãlanoel José de ~u.;;a Frat1ça-Sr. barão 
de L~ges. 

Sessn\o em 30 tle •alo de f. 81.!8 

PR.ES!DENC!A. DO SR. PEREIRA. DA NOBREGA 

Procedeu-se á chamada á hora do costume, 
Dos delictos dos outros empregados publicos acharão-se presentes 63 Srs. dbputados, faltando 

Art. 31. No tribunal supremo de justiça,. e nas unicamente o Sr. Albuquerque com justificado 
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motivo: e sendo aberta a sessiio, lêu o Sr. secre~ 
tario Costa Aguiar a acta da antecedente, que foi 
approvada. 

Immedíatamente o Sr. Pires Ferreira, tendo ob
tido a palavra, communicou á camara que em seu 
p(lder se achava o diploma do Sr. Pedro de Arauj o 
Lima, deputado eleito pela província de Pernam: 
buco, e que lhe fora entregue para dar-lhe a de
vida direcção ; acerescentando qne eomo não sabia 
a actual residencia deste senhor, o qual muito 
antes da convocacão da assembléa se ausentara 
desta côrte para a 'França, com o intuito de viajar 
pela EuroJ?a, passava a pôr á disposição da camara 
o referido diploma, e fazia esta declaração, afim de 
se deliberar sobre o destino, que conviria dar-se
lhe, e a maneira porqne deveria ser chamado o seu 
ill ustre collega; e logo fez depositar- sobre a mesa 
o diploma, que mencionára. E tendo o Sr. presi
dente, consultado o voto da camara ácerca desto 
assumpto, foi resolvido que a commissão de po
deres á qual devia ser enviado o dito diploma, in
terpuzesse primeiro o seu parecer . 

Coino não houvesse expediente, annunciou 0 

mesmo senhor á camara, que se entrava na pri
meira parte da ordem do dia, que vinha a ser a 
discussão sobre a preferen cia de um dos don s pro
jectos de lei sobre a responsabelidade, organisados 
pela commissão de leis regulamentares, um rela
tivo tão sómente aos ministros e conselheiros de 
Estado, e outro geral para as culpas e delictos de 
todos os funccionarios publicas, sobre o que hou
ve ra divergencia de votos nos illustres membros da 
com missão : c logo o Sr. secretario Souza França 
passou a l~.r tanto o· projecto sobre a responsabi
lidade em geral de todos os fun ccionarios da pri
meira e segunda ordem, lido na sessão antecedente 
como tambem o que é privativo dos ministros e 
conselheiros de Estado, que é o seguinte. 

<< PROJECTO DE LEI 

<< DA RESPONS ABILIDADE DOS MINISTROS, E SECRETARIOS 
<< DE ESTADO, F. DA MA NEIR .\ DE PROCEDER CONTR.\ 

« ELLE S 

« Titulo primeiro 

<< Da responsabilidade dos ministros e secreta
rios de Estado. 

« Art. 1.• São responsaveis os ministros, e se
cretarias d' estado por traição: 

« 1.• Tratando a morte do Imperador, ou da 
imperatriz, ou de algum dos príncipes e princezas 
da imperial família; ajudando; ou dando para isso 
conselho ou favor. 

« 2. • Fazendo .conselho, ou confederação; ou 
dando favor, para que o imperador seja desthro
nisado, ou privado do seu governo imperial e au
toridade constitucional. 

« 3.• Conspirando contra a regencia do imperio 
nos casos, em que a constituição a tem decretado . 

<< 4.• Attentando por qualquer maneira que seja 
contra a fórma estabelecida de governo, ou contra 
a ordem de successão ao throno . · 

« 5.• Tratando com o inimigo para lhe dar en
trada nas terras do imperio, en tregar-lhe qualquer 
praça, corpo de tropas ou outra alguma porcão de 
força publica: communicando-lhe o segredo dos 
planos e das operações, e a~ commissões de que 
alguem fôr encarregado : fazendo tentativas para 

cor~omper as tropas, as guardas das fortalezas, dos 
nav10s de estado, arsenaes, dos armazen s dP. vi
veres e de munições; ou praticando outra qualquer 
enlrepeza a bem do inimigo,. e contra o estado. 

« 6.• Promovendo ou concorrendo para insw:
reição, desmembramento, ou independencia de al
guma parte do imperio. 

« 7.• Atacando, ou promovendo os meios de se 
atacar, dispersar ou dissolver o corpo legislátivo. 

<< 8. • Provocando para a desobediencia ás leis 
constitucionaes, autorisando .tumultos para se· vio
lentar qualquer tribunal, matar ou ferir magis
t rados em acto de jurisdicção : ou dando qualquer 
auxilio para se resistir com força armada á exe-
cucão das leis. · __ 

~ \.l. • Estorvando a convocação do corpo' legis
lativo , e das assembléas primarias e eleitoraes . 
. « 10. Solicitando a corrupção do corpo .Jegisla

.ttvo. 
<< 1L Em cada um dos casos comprehendidos 

nos oito primeiros paragraphos deste primeiro ar
tigo, provado o crime .e convencido o réo, este 
será condemnad.o á pena de morte, e ao perdimento 
da terca de seus bens . 

,« 1:3. 1\os casos do § 9, e 10 será a pena 
de degredo perpetuo para um dos luga.res ma1s 
remotos d' onde estiver a côrte. 

« Art . 2.• São responsaveis per peita, sub orno 
ou concussão . 

« 1.• Por J;>eita : accei tando da diva, ou promessa 
para se dec1d1r em qualquer acto do seu ministerio. 
. « 2:• Po1 suborno: deixando-se corromper, ou 
mduz1r por autondade, ou pedido de alguem rara 
obrar ou votar contra o que deve . 

« 3.' Por concussão: extorquindo , ou exigindo 
mais do que lhes fôr devido. 

« 4. • Nos crimes de peita a pena será do triplo 
do valor dá causa dada, ou promettida; e de indem
nisação havendo parte lesada, além da nullidade do 
acto. 

« 5. 0 Nos crimes de subornoapena será de 100$ 
até 8008, e de indemnisação havendo parte lesada· 
além da nullidade do acto . · ' 

« .6.• Se em razão da peita ou suborno se segu1r 
detnmento do serVIçopubllco, as penas serão exa
cerbadas com prisão a de um mez até um anno. 

<< 7.• Nos crimes de concussão'o réo convencido 
será condemnado a restituir o que indevidamente 
ti ver recebido, e será preso por tempo de seis mezes 
até dous annos. 

« Art. 3.• São resp:onsavei~ pelo abuso de poder : 
« L• Fazendo sem expressa autorisa cão com 

qualquer potencia e~trangeira tratado, ou· conven
ção que venha a ser prejudicial ao estado. 

« 2.• Dando ordem, sem estar competeQtemente 
autonsado, para se começarem hostilidades contra 
qualquer potencia estrangeira: ou f;lzendo cessar 
indevidamente as já principiadas . . 

«·· 3. • Ordenando, ou autorisando expediçÕes rui
nosas. 

« 4• ·Mandando crear, não havendo lei que o 
determine, novos corpos de tropas, ·ou augmentar 
o nu!llero das praças dos regimentos ou batalhões. 

« o.• Fazendo ou consentindo marchar corpos 
armados para fóra das províncias, sem ser nos casos 
em que o serviço publico o exige. · 

<< 6. • Fazendo sem expressa autorisacão, dispersar 
os corpos reunidos por ordem. • · 

<< 7. • Estabelecendo ou autorisando impostos, 
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taxas, eontribuições forçadas, salarios ou -emolu
mentos não decretados competentemente. 

« 8.0 Contrahindo empre5timos por conta do 
estado, não sendo noseasos urgentíssimos, e impre
vistos; 01.1 ordenando alguma despeza publica ex
traordinaria fóra dos ditos casos, não estando para 
isso autorisado. 

« 9.0 Suspendendo a execucão de quaesquer de
cretos assígnados pelo lmperâdor, e competente
mente referendados~ 

« 10. !!andando suspender os processos legal
mentente principiados, ou fazendo-lhes dar uma 
outra direcção, que não fôr a competente e por via 
dos tribunaes, a que legalmente tocar ou fazendo 
reviver os processos findos. . 

• 11. Dispensando nas formalidades dos pro
cessos, Oll mandando proceder com outras, que não 
são as estabelecidas. . 

« 12. FazendQ soltar sem sentenca os presos com
petentemente pronunciados, ou faZendo reter nas 
prizões aquelles, que por senteaça se mandão 

· soltar. 
« 13. Suspendendo contra a fórma da consti

tuicão, os magistrados aposentando-os contra sua 
vontade, fóra dos casas marcados na lei: ou pri
vando-osainda que indirectamente, deseus lugares, 
e vencimentos de seus ordenados. 

« 14. Privando, ou suspendendo sem erro de ot
ftci<l os empregados publicas não amoviveis. 

« 15. Demittindo, ou reformando os officiaes mi
litares sem ser em virtude de sentença, ou da lei. 

" 16. Alterando as ordens dadas pelo Imperador 
ou em conselho. 

« 17. Creando omcios publicos. ou extinguindo 
os já creados sem lei, que decrete a ereação ou ex-
tíncão. . ·: 

,; 18. lnhibindo os conselhos geraes de intervir 
nos negocios .das respectivas províncias: ou em
baracando por qualquer maneira as C()rporações 
legitimamente autorisadas, no exercício de suas 
funccões. 

« 19. Referendando decretos · do poder executivo 
contrarios á constituição, e ás leis do imperio. 
· « 20. Autorisaddo decretos dos concilios, e letras 

apostolicas contrarias á constitlliçáo, ou sem lhes 
ter precedido approvação da assembléa nos casos, 
em que ella é precisa. 

« 21. Interpondo por qualquer maneira que seja 
a sua autoridade para se praticar algum acto con-
trario a lei. . 

« 22. Em cada um dos casos comprehendidos 
neste terceiro artigo, se o abuso do poder compro
metter o estado para com alguma potencia estran
geira, não se seguindo com tudo declaração de guerra 
ou puzer em perigo imminente a seguranca do im
peno oú de alguma provncia; será o réo que fôr 
conv~ncido, declarado incapaz de mais exercer em
prego publico, e ~rá degradado por dez annos para 
o lugar mais remoto, d' onde estiver a côrte. 

~ 23. Se do abuso do poder se segllir declaração 
de guerra,' ou rebellião d<' alguma, ou algumas pro
vincia·s; mas se o réo · provar conchtdeutementc 
haver obrado de boa· fé; será a pena a de degredo 
perpetuo para o lugar aeiroa dito, com a. declaração 
de mcapaeidade pna exercer oftlcio, ·ou emprego 
publiro. Se o réo o não provar, será considerado 
como traidor, e se lhe imporão as penas do § ,11, do 
art. 1•. 

" ~. Se do-atiuso do poder não provier perigo 
immediato á. segurança publica e á tranquillidade 

177 
·do estado, será o réo declarado inhabil para o em
prego que exercia e pagará todo o damno, que tiver 
causado c se pqder liquidar. 

« Art. 4.0 São responsaveis pela falta de obser
va.ncia ás leis : 

n 1.0 Deixando de occorrer opportunamente e 
de participar em tempo ao imperador, os successos 
de que tiver razii.o de saber, os qunes por qualquer 
modo possão alterar a segurança ou tranquillidade 
do estado. . 

« 2. 0 Deixando de apresentar ao corpo legisla
tivo, logo que a assem }?léa fôr reunida, os motivos 
que tiverem havido para se dispensarem as forma
lidades, que garantem a liberdade individual; dei
xando de dar conta ao dito corpo legislativo daquillo 
que lhe deYe ser communicado, ou subtrahinao ao 
conhecimento de qualquer das duas camaras as in-
formacões que por ellas forem pedidas. · 
· « a.õ Não prol"idenciando, quando haja indisei· 
plina nas tropas, ou deixando de reprimir os in
sultos e violencias, que ellas ou quaesquer pertur
badores do socego J>Ublico fação contra os cidadãos. 

« 4. o Deixando de apresentar em tempo ao · im
perador as qneixas e reqnerimentos dos povos ; os 
vexames publicas ainda que não tenhão havido 
requerimentos, mas que seJãO notorios. 

« 5.0 Deixando de mandar fazer etrectiva a res
ponsabilidade dos funccionnrios publiros, sendo
lhes requerido ou constando de officio qne elles 
tem prevaricado. 

« 6.0 Deixando de apresentar ao imperador as 
resolucões dos conselhos gernes das pro,·incias im
mediaiamente que as receber. 

« 7.0 Não providenciando quanto fôr a bem da 
segura oca in terna e externa do estado e da boa 
adminisÍracão da justiça; não cuidando nos soe
carros pubÍicos quando elles são precisos; deixando 
em abandono a educação e instrucçào primaria 
devida aos cidadãos. 
· .. 8.0 Deixando de referendar e fazer publicar e 

correr em devido tempo as leis sanccionadas. 
a: 9.0 Nos casos deste 4:0 artigo regular-se-hão 

as penas pelos §§ 22, 23 e 24 do_ art. 3°; podend~se 
minorar nos (!asos dos §§ 6° e "7° deste 4° arhgo, 
conforme o menor gráo de imputacão. 

« Art. 5.0 São responsaveis pefo que obrarem 
contra a liberdade, segurança on propriedade dos 
cidadãos. 

1c 1. o Contra a liberdade, oppondo-se a que o 
cidadão possa praticar tudo aquillo que a lei lhe 
não prohibe. · 
· « 2.o Contra. a segurançà, ordenando ou autori· 

sando que alguem seja preso ou retido em prisão 
antes de culpa formada, não sendo nos caso~ excel;l
tuados na lei ou por outra qualquer manc1ra seJa 
perseguido ou violentado n!J, sua pessoa ou no que 
toca ao asylo de sua casa. -

« a. o Contra a propriedade, dispondo ou autor~
sando que se possa dispôr ou usar de cousa alheia 
contra vQntade de seu dono, ainda sendo para o 
servico do estado ; não sendo nos casos e pela fórma 
marcâda na lei ; inhibindo o uso legal, que cada 
uin queira fazer do que é seu ; autorisando arrestos 
eontra as disposições das leis. · 

« 4.0 Nos casos comprehendidos .O<? !:j 1°. des:e 
5o artigo, será o réo condemnado a mdemmsaçao 
de todos os prejuízos causados e a uma pena peco· 
niaria de 1008 a 800$000. . 

« 5.o Nos casos do§ 2° será condemnado o reo, 
além da pena peeuniaria e da indemnisação ~mil.o 

45 
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nos ca!õos do § 1 o a outro tanto tempo de pri~ão cularidades da acção e acompanhada de todos os 
quanto fõr o que tiYer sotrrido o injustamente preso. documentos que a comprovem. . -
Se a violencia fu1· accommettendo-se o asylo da casa '' 5. o Se depender de prova testemunhavel, o 
do cidadão ou for~ando-o de outra qualquer ma- denunciante declarará na denuncia os nomes das 
ncira sem todavia ser preso; a pena será de um te::temunbas, seus empregos e moradias, e se eUas 
mcz até um anno de prisão, alEm da indemnisação. forão ou não presenciaes e a ·que actos. 

« 6.• )"\os casos do § 3• será o réo condemnado á « 6." A apresentacão da denuncia póde ser feita 
indemnisacão e a pena pecuniaria de lOOS a 800$000. pela propria parte á ·commissão de constituição ·ou 

« Art. ~.o São responsaveis por dissipação de por ,·ia de qualquer deputado á camara, e então 
bens publicos. será remettida sem se lêr á commissão de consti-

« 1.• Dissipando ou dístrahíndo fraudulenta- tuicão. 
mente os fundos e rendas d_;:stinadas para as des- <Í 7_o A commissão examinará sem demora todas 
pezas publicas e manutencao do estado. as peças da denuncia e entendendo que ella é bem 

« 2. • Dando causa. por "desleixo ou falta de acti- fundada ou que o não é, o exporá com seu parecer 
vidade a que as rendás publicas se dissipem: não á camara. · 
providenciando sobre a consen-ação dos proprios << S.o Se achar dependente de provas de teste
da nacão; não fazendo acondicionar e pôr em boa munhas, fará notificar pelo porteiro . da camara 
guardá as co~~as com{lradas por cot~ta da faze~da todas aquellas apontadas na denuncia, 'assignando
para que se nao c1tranem ou se nao corrompao: lhes, dia, hora e lugar em que devem comparecer7 
não examinando os justos p1·eços dos generos e pro- serão inquiridas perante a commissão por qualquer 
visões compradas por conta do estado e não to- dos seus membros podendo os outros fazer as per
mando contas aos administradores subalternos e aos guntas que bem quizerem para esclarecimento da 
exactores, deixando andar sonegados os rendi- ,-erdade, escrevendo os depoimentos o primeiro 
ruentos publicos, não promovendo a sua boa ane- official da secretaria da camara·ou quem suas vezes 
cadacão e administração, não cuidando nem promo- fizer, assignando com as testemunhas o dito omcial 
vendo a neccssaria economia. e um dos membros da r.ommissão. 

« 3.• l\:os casos do § I• deste 6• artigo, o réo " 9.0 ~eÍlhuma pessoa poderá excusar-se de tes-
será condemnado a degredo pespctuo, á inhabili- temunhar em taes casos, salvo os ascendentes e 
dade para servir rargo ou officio publico e a indem- descendentes, os irmãos e alliados nestes mesmos 
nisacão ela fazenda publica pelos bens que tiwr ao gráos e a mulher a respeito de seu marido,· ainda 
tempo em que foi pronunciado. que diYorciada, os quaes · não poderão mesmo ser 

" 4. 0 i\: os casos do § 2° será condemnado a in- admittidos ainda que queirão. 
demnisar a fazenda pelos bens que tiver ao tempo « 10. Se a testemunha desobedecer e não quizer 
da condemnaeão e será declarado incapaz de con- comparecer .... a commis!ião dará parte ao presidente, 
tinuar a exeréer o emprego em que estan, podendo o qual fará ofticiar á autoridade . competente para a 
a pena Sl.'r minorada segundo o menor gráo de compellir a comparecer- · . 
culpa. « 11. Apresentado o parecer da commissão, en-

(( Art.. 7_o Em todos os casos da presente lei, em trará immediatamente em discussão, se se vencer 
que se mandar ;mptir pena pecunh1ria, sem ser a que a denuncia procede, se fará na acta especifi
indemni~a~ão, se _fará a apphcação para os estabe- cada mencão de que a camara dos deputados decreta 
lecimentos de candade. que tem fugar a accusação contra o ministro e se-

« Art. 8. • O abuso da autoridade contra a liber- cretario de estado, declarando o seu nome, o da 
dade, segur:m~a e propriedade dos índi;iduos resi- pessoa que fez a denuncia e o crime, de que é de
dentes nas tenas do imperio, ainda que não sejão nunciado. Se algum dos deputados o pedir, poderá 
ddadãos, fica comprehendido nesta mesma lei e ser adiada a discussão para o seguinte ou ainda 
sujeito ás mesmas penas. para o outro dia depois e não mais. · . 

« Art. 9.0 Não salva da responsabilidade aos · " 12. Uma cópia authentica desta parte da acta, 
ministros a ordem do imperador, nem o que se tiver depois de decretada a accusação,.será en,-iada ·com 
vencido em consl'lho, send.o o vencimento contrario omcio do secretario da camara dos deputados ao do 
á lei expressa. senado, com todas as peças da denuncia e inquiri-

« Art.. lO- A presente lei não comprehende os ção de testemunhas para ser presente ao senado. 
crimes que não provierl.'m do exercício da autori- O parecer da commissão não é incluido nisto. 
dade nem inhibe que por elles se proceda conforme << 13. o presidente do senado mandará tirar á 

as leis geraes. sorte 15 de entre os senadores; exceptuados os mi-
" TITULO 11 nistros e secretarias de estado e os cQnselheiros de 

estado; e destes 15 se nomearão cinco· em escrLt
«I: a mauâra de precedo· co'Tltra os ministros e secre- tini o secreto, os ·quaes servirão de juizes de direito 
· tarios de estado em 7·a.::ão de responsabilidade só para aquella occasião. 

<< 14. E~aminados por esses juizes todos os . pa
« Art. }_o A accu!õacão contra os ministros e se- . peis e entendendo elles que o denunciado. dey~ ser 

cretarios de estado ccmeçará por denuncia na . ca- preso (o que só terá lugar nos crimes . capitaes). o 
mara dos depu lados. participarão ao presidente ; o qual fará, omciar· ao 

« 2.• Póde denunciar qualquer pessoa que ;qui- governo a este respeito, ainda ,mesmo ·não tendo 
zer, sendo cidadão brazileiro ou tendo interesse lugar a prisão, se ofliciará ao governo para ordenar 
propr:o, ainda que seja estrangeiro. · que o denunciado ccmpar~a no dia~ .· qtie .fôr. 'as

<c 3. • A denuncia deve ser por escripto e assig.: signado, sendo desde logo suspenso do exerci~io 
nada pelo denunciante e querendo ser parte; o de- em que:estiver. : . . ' .. . 
clararã desde logo. · « ·15. C(}mparecendo o denunciado no senado, o 

~ · 4. o Ella deve contt>r a exposi·~ão do facto com secretari? lhe lerá todas as peças da denuoci~) _lhe 
decl~ra~~o do tempo e lugar, e de todas as parti- declarara os nomes dos que .devem servir de· JUIZes 
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de direito ; ahi se achará tambem ~resente o de-· cedente é da competencia dos juizes declarar s~ o 
nunciante, tendo para isso sido notificado, se elle denunciante foi, ou não calumniador; e sendo-o o 
th·er declarado querer ser parte. condemnar.iõ a prisão de um mez até um anno ;e-

<< 16. O denunciante e denunciado poderão recu- gundo a gravidade do caso; e fica ao denunciado 
sar .de entre os senadores (não comprehendido o o direit-o de havar delle perdas e damnos. 
presideute) tantos quantos com os exceptuados << 29. O denun.ciante ba 4e ter prestado fiança, 
(art. 13) po·ssão deixar ficar livres ao menos me- quando a denuncm fôr por mteresse particular: e 
tade dos senadores que se acharem presentes. Se neste caso regular;íõ os juizes a fianca tendo ou-
os recusados forem dos nomeados para juizes de vido o denunciado. · • ' 
direito, proceder-se-ha a nova nomeação de quantos '' 30. A s~ntença, qualquer queella seja, ha de 
bastem para prefazer o numero de cinco; tirando-os ser commumcada ao governo, a quem se remetterá 
do restante daquelles que tinhão sabido por sorte e o processo original, ficando o translado. 
que não tiverem sido recusados. 

<< TITULO 111 << 17. Na mesma sessão as!ignará o presidente 
tempo sufficiente ao denunciado para ·comparecer 11 Da responsabilidade dos conselheiros de estado, e 
com sua defeza perante os juizes de direito e lhe cc {6rma. de proceder contra elles 
serão dadas todas as peças do processo. 

<< 18. No dia marcado comparecerá tambem o · « Art. 1. o São responsaYeis os conselheiros de 
accusador, s~ quizer; mas se não comparecer, não estado pelos conselhos, que derem oppostos ás leis, 
será mais ad.Wittido, salvo justificando ter tido legi- e ao interesse do estado, manifestamente dolosos. 
timo impedimento e tendo-o feito saber no dia em « 2.0 Os conselhos contra as leis expressas re-
que devia comparecer. putão·se sempre dolosos, ainda que o conselheiro 

« 19. Um dos juizes de direito fará os interro- allegue não ter tido noticia dellas. 
gatorios ao réo, podendo qualquer dos outros pedir « 3. o Os conselhos contra o interesse do estado 
as illustrações, que bem lhes parecer; o accusador considerar-se-hão mais, ou menos dolosos, segundo 
será tambem perguntado, como parecer conve- os empregos, e cargos diplomaticos, e de maior 
niente .. Em todo o processo escreverá o official da im}lOrtancia, que tiverem sen·ido. 
secretaria, assignanao os interrogatorios qualquer << 4.0 Os seus crimes serão julgados pela mesma 
dos juizes, com os interrogados, e com o omcial maneira, que os dos ministros, e secretarios de es
que à'screver. · · tado; regulando pari\" applica<;ão da~ penas, segundo 

cc 2-J. Se a defeza depender de prova testemu- os casos occurrentes, o que esta determinado a 
nha·vel, se perguntarão . testemunhas sobre o · que respeito dos ministros c 8ccretarios de estado.-José 
o accusado e accusador · disserem, tendó~as eUes LinoCouti'tlho.-llfa·1WelCa.etmwdeAlmeidaeAlbu
nomeado. · querque.-José Ricardo da Costa Aguiar de An-

cc ai. Sendo preciso 'para melhor conhecimento drada. ))-Com restricções. 
da verdade. qualquer exame ou indagação·, o presi- ·Concluída a leitura, c sendo requerida; e apoiada 
dente o ordenará, fazendo abreviar quanto possa a urgencia, foi vencida sem oppos!cão alguma; o 
ser as deligencias que os juizes informarem que são logo propondo-se o Sr. secretario a fer segunda vez 
precisas. ·· · · · os projectos, por voto da camara foi dispensada esta 

<< 22. Desde a pri'~eira vez que o denunciado fõr solemnidade do regimento, sem demora offereceu o 
chamado (compareça ou não compareÇa) o processo Sr. presidente como materia da primeira argumen
ha de ser publico, menos no acto de se sentenciar. tação a questão prejudicial sobre a preferencia na 
Se o denunciado não tiver comparecido, proceder- adopção dos dois projectos. Então teve lugar um 
se-ha á sua revelia. vivo, e aturado debate, em que fallarão: 

« 23. Ultimado o processo e depois de bem exa- O Si\. ALMEIDA At.BUQUERQUE:-Sr. presidente, 
minado pelos juizes de direito, estes farão os rela- havendo eu sido d'entre os membros da commissão 
torios por escripto, sem interpôr algum parecer. c 0 principal autor de um dos projectos, que se 
se irá lêr em sessão; . . . . . .. . , . acabão de ler, tendo-me ao mesmo tem \lo declarado 

« 24.- Os senadores farão então as reflexões, que contra o outro·, que igualmente fo1 organisado 
bem entenderem; podendo discutir a mataria todos pela mesma commissão eu patenteára a todos os 
os senadores, ainda mesmo os exceptuados pelo . meus , illustres collegas, que vão resolver sobre a 
art. 13, e os recusados.. · . . ·. sua preferencia, as razões, em que me fundamentei, 

« 25. Fechada a discussão, poi:-se-ha á votação, e que ainda me determinão, para separar·me da 
se o crime está, ou não provado, e se o denunciado, opinião de uma parte dos votos da commissão, e 
é ou não criminoso, mas não poderão votar os mi- seguir diversa vereda. E' expresso na constituição 
nistros, nem os conselheiros de estado, nem os sena- art. 134, que uma lei particular especificará a na tu
dores recusados, nem igualmente osjllizes de .di- reza dos . delictos dos ministros de estado, e a 
reito. · · . . . · · maneira de proceder contra ellcs: eis aqui . o prin-

cc 26. Votando-se que .o crime se acl1a provadó, cipal fundamento da minha divergencia. Ordena a 
e o denunciante qualificado criminoso, retirar..,se-hão nossa lei fundamental, que se faça uma « lel parti
os juizes de direito· para uma , salla fe.cQ.ada; e á cular »privativa dos delictos, e das penas dos mi
vista -da • prova proferirão a . • sentença, que bem nis~ros de estado, e em que se prescreva a maneira 
entenderem em< suas consciencias, applicando o de. processa-"los, ejulga-los: Logo tanto basta para 
artigo, ·ou . artigos da lei. em que acliarem o réo que se julgue ~eparado inteiramente este artigo de 
comprehendido ;. e voltarão á: sessão publicarem ahi legislação do~ outros, que devem fazer o objecto de 
a sentença, da qual se não ~poderá: recorrer. ditTerentes leiS regulamentares. . 

« 27. Vencendo-se na votação: que o ciime não : Demais, Sr. presidente, nem a constituição se 
está provado, .. ou · que. o- denunciado. não é crimb· póde dizer ommissa neste ponto, nem a sua letra 
nosoJ._os juizes o declararão Iia sua sentel)ça~ . · devejámais ser entendida de outro modo, se se der 

<< ~- Em qualquer dos casos do artigo ante-: a attenção devida ao · cap. 6. o, por inteiro, e á natu-
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reza dos crimes de taes funccionarios; pois alli se quando regula o conselho de estado: o mesmo áeerca 
faz uma miuda enumeração dos delictos, porque dos juizes, o mesmo finalmente a respeito de todos 
devão ser rcsponsaveis, quando a respeito dos mais os empregados de qualquer classe: e daqui não se 
empregados subalternos apenas se determina em póde concll'dr que ella exija uma lei particular para 
geral, que estão sujeitos á responsabilidade pelos os primeiros, outra para os segundos, e assim para 
seus crimes, e culpas; o que denota, que esta classe os _<IUe se segne. 
de delictos dos mmistros e secretarias de estado é Não descubro esta distincção, que o illustre depu
particularíssima, e não deve jámais ser c.onfundida tado insinúa, entre os actos do ministerio, e con
com as das mais autoridades publicas. selho de estado, e os das outras classes de funccio-

lsto ainda mais se confirma com a segunda parte narios publícos. Todos servem á mesma nacão, e 
do art. 13!, que já apontei, onde se manda mui della recebem estipendio: e se os ministros exércem 
expressamente, que uma lei especificará « a maneira uma parte da soberania nacional, os magistrados 
de proceder contra elles. " Porque para O!; delictos, tambem representão um dos poderes políticos, e nem 
e pl'ocessos de todos os empregados já existem leis por isso deixão de estar sujeitos á lei geral da 
mais, ou menos perfeitas: por exemplo, a ordem respons«bilidade pelt.: constituirão. Não ha portanto 
dos magistrados, a dos militares, a dos otliciaes de implicancia alguma em que unia mesma lei compre
fazenda, c todos os que lhe são subordinados, tem henda a uns e outros, e a todos os empregados da 
leis geraes1 e especiaes, P?r que se regul~o? e pelas nacão, quando se trata de os responsabilisar pelas 
quaes são Julgados, e pumdos: mas os mimstros de suás acções; antes é muito confonne esta theoría 
estado ainda não tiverào regimento proprío, nem com o principio de que a lei é geral para todos. 
lei alguma, que qual}ficasse os s~us actos. como Para qne havemos de multiplicar as leis sem 
criminosos, e deternunasse o me1o de os Julgar necessidades 'l )'ara que haYemos de fazer uma para 
competentemente. Como pois se póde satisfazer á o ministerio, outra para o conselho de estado, outra 
letra, e espírito da constituição, confundindo em para os juizes, outra finalmente para cada ordem de 
uma só lei, ohjcctos que ella separou, e que por sua empregados? E' em tal multiplicidade de leis que eu 
natureza se não podem unir'? Como se póde em posso encontrar milhares de incom·enientes, princi
uma só lei classificar delictos essencialmente dis- piando pela perda consideravel do tempo, que infali
tinctos pelas qualidades privatiYas das pessoas, que velmente se ha de empregar antes iie se obter a 
os podem commetler, e assignar a marcha de pro- providencia, que a nação deseja, para que sejão 
cessos totalmente differentes; visto que o dos mi- contidos nos seus deveres todos os delegados de 
nistros de estado devem ser organisados por esta qualqner dos poderes politicos. 
camara, e julgados pelo senado, e os dos outros DiSse o illustre preopinante, que nós já temos 
empregados pelo poder j11diciario '? leis para responsabifisar a todos os empregados, e 

A· estas razões accrescentarei outras não menos chamai-os a JUÍZO. A unica lei, que existe, ao menos 
ponderosas. Se se nào distinguissem por leis sepa- de que tenho noticia, é a da residencia dos juizes 
radas os delictos dos ministros e conselheiros de triennaes: masestalcisóserveparafuersantos. Não 
estado, dos dos outros funccionarios publieos; multi- ha ministro; . que pela residencia não seja julgado 
plicB;r-se-hião os emba~aços na sua . exec~ção e um santo: infalivelmente o collega o ha de santi-
apphcacão aos casos particulares; e a d1scussao nas ficar. De que serve pois esta lei'? . 
duas cainaras antes da approvação final deveria ser Concluo por tanto, que nada acho mais conforme 
por extremo ditficultosa. · á razão e ao espírito da constituição, do que a for-

Taes forão os motivos, porque me determinei com macão de uma lei, que regule a responsabilidade de 
parte dos meus illustres _ ~ollegas, a organ~r o todÕs e quaesquerfunccionarios publicos, e o respec
projecto sobre a responsabtltdade dos c.onselhetros e tivo processo. Tal é a opinião, que segui entre os 
ministros de estado, emquanto os senhores da opi- mais illustres membros da commissão, e que agora 
nião contraria redigirão outro geral para todos os communico a toda esta camara. 
funccionarios publicos, co~prehendidos n'elles os o SR. LtNO CoUTI!'iHo:-Não me possoconformar 
ministros de estado: e taes sao ~s fundaf!Ien~os, yor Sr. presidente, com a opinião do nobre deputado: 
que ~e declaro pela preferencia _do l'nme_rro, J!"- muito principalmente, quando insiste em fazer crer, 
gando com t~do 9u~ nenhuma tmph~ncia pode que é conforme ao . espírito da nossa constituição,· 
haver em se tmpnmirem ambos_ os proJectos, pa~a .que uma só lei de responsabilidade abranja todos 
que a camara com melhor conhec1mento possa deli- os funccionarios publicos, de qualquer jera.rchia 
berar sobre a escolha. inclusive os conselheiros e ministros de estado. (LeJ 

O SR. V ASCOXCELLOS :-Eu tenho igual motivo para alguns artigos da constituicão nos capítulos do minis
expender os fundamentos da minha opinião, que é terio e do conselho de estâdo.) 
contraria ã do illustrc membro, que acabou de orar. · Eis aqui, Sr. presidente, declarando muito expres
Sr. presidente, é das mesmas fontes, de que o nobre samente a constitu.ição que uma lei particular Cieve 
deputado extrahio argumentos para se apartar do especificar a natureza dos delictos dos ministros de 
meu voto na commissão, que eu deduzo os mais fortes estado. Note-se desde já com toda a disericão, que 

·fundamentos para me confirmar no parecer con- a palavra« natnreza, empregada neste artigo, não 
trario: é a. constituição a base dos meus argnmentos. é ociosa, nem para se desprezar; logo eu m·os
A constituição, Sr. presidente, não determina uma trarei que entre a classe dos dilictos dos miniStros 

·lei particular para regular a responsabilidade dos e conselheiros de estado, e a dos mais funccionarios 
ministros e conselheiros de estado. nem da sua letra publicos,- existe uma disparidade tão saliente, que 
se póde deri,-ar tal intelligencia: se assim não é, nunca poderáõ ser confundidas, e é por isso que a 
compare-se o capítulo . dos ministros de estado constituicão mui. positivamente determina, que uma 
com o do conselho de estado, e conveneer~se-hão lei partiêular especifique a natureza dos . crimes 
desta verdade. Porque, quando a constituição trata dos primeiros.-· (Leu. alguns artigos mais do titulo 
dos ministros de estado~ diz que são responsaveis do poder judiciario- e outros do titulo das dispo-
pelos actos de sua jurisdição: o mesmo determina, síções geraes, a e grantias.) · 
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Nestes artigos, Sr. presidente, que agora acabo 
ele ler, vemos.mais claramente a consideravel dilfe
rença, que estabelece a constitui~ão entre os empre
gados da primeira, e os da segunda jerarchia, digo, 
entre os conselheiros e ministros de e:;tado, e os 
funccionaríos subalternos. A respeito destes trata a 
constituição em geral, diz tão sómente que são 
responsaveis pelos abusos e ommissões no exercicio 
das suas funcçõés ao mesmo tempo, que ácerca da
quelles, ordena de um modo terminante, e singular, 
que uma lei especialdeclarará a natureza, eessencia 
dos delictos, porque devão responder, e a maneira 
do seu processo, e julgamento. E haverá quem de 
boa fé amrme, que é analogo á letra, e ai) espirito 
da constituição uma lei de responsabilidade, que os 
comprehenda toJos indistinctamente ? · 

Vejamos agora o ·que se tem praticado em outras 
nações sobre este ponto de legislação. Parece-me 
que se me não indicará uma só, em que se tenha 
admittido a pratica, que agora se pt·etende intro
duzir no nosso estado. Nem se diga que exemplos 
estranhos não nos devem determinar sobre o caso 
presente, por que a autoridade dos costumes confir
mados pelo tempo entre todas as nacões cultas, e 
livr~s, não póde deixar de ter granrlep"eso para nós, 
q;Je_não os temos ainda de casa, e por assim me 
explicar, principiamos agora a aparecer no man<lo 
politico. 

Disse _o nobre deputado qne é preciso fazer uma 
lei geral de responsabilidade por isso que os crim~s 
e penas são communs a todos os · funccionario~ 
publicas; querendo deste modo insinuar, que. não 
deve haver a distin·~cão, que a constituicão faz 
muito expressamenté da natut·esa especfal dos 
abusos dos ministros de estado. Por ''entura é o 
desembargador q11em faz tratados de paz, ~ declara 
a guerra? Oofficial de íazendaéquem pódeentregar 
a força naval, e de terra, desmembrar as prov-íncias 
do imperio, dar conselhos contra a segurança do 
estado? Não certamente: logo . os crimes desta 
classe são de natureza especial. e não p1dem per
tencer á dos d' aquelles funccionarios de segunda 
ordem cuja jurisdicção é circutiscripta por limites 
muito mais apertados. · 

Além disto, Sr. presidente, todas asoutrasclasses 
de authoridades secundariasjâ tem os seos regi
mentos, por qtte se governão, como fez ver o 
lllustre membro o Sr. Almeida e Albuquerque: e 
em todos estes regimentos mais ou menos seapontão 
os abusos, e ommissões, que lhes pódem dizer 
respeito. Quando v.emo.:> as leis relativas aos tribunaes 
e olficiaes de fazenda, achamos sempre no fim provi
dencias ácerca de prevaricações .... (llouvJ3 rumor 
nas galerias, e o nobre orador por um pouco c não foi 
ouvido.) Os ministros d'estado nunca ti verão regi
mento algum, pof que se governassem, e ainda 
menos lei, que det,:larasse os seus abusos, e ommissões 
e as penas correspondente,;. Tem sido até agora 
considerados como.guardas do monarcha, que os es
colhe, e divindades, que por nada devem responder. 

Sendo eleitos pelo imperante, elles erão comten
plados como irresponsaveis perante a · na~o, não 
devendo dar contas senão ao seu senhor, que os 
chamava para junto de si. Porém tendo prevalecido 
as luzes do seculo,-e achando-se felizmente e.stabe
le~ida.entrenós a fórma representativa de governo, 
qual será, Sr. presidente, o nosso primeiro cuidado, 
quando cse trata de conter nos seus limites os dele-. 
gados do poder nacional! Não será pro~·idenciar já 
a respeito destes, cujQ mando tem sido até agora 

íllünitado, com prefereneia áqucllês, que <Jm todo 0 
tempo se reconhe~êrão responsaveis! Eis aqui um 
novo motivo para me firmar ainda mais no meu 
parecer. 

_ Pcrgu~lO!-f o nobre. deputado a razão por que se 
hao mult1phcar as le1s'? Eu rcspJwl.J que é nece:;
sidade. E' verdade qae todas, quantas se fizerem 
sobre este objeclo, reduzem-se a final a mostrar os 
crimes, C as pCD<l:S dos emerega~OS publiCOS; e que 
para se gu_ardar aJusta classlficaçao dos seus ~elictos, 
e proporçao nas penas eorrespondentes, sera muito 
melhor observar umsyst•)ma uniform'3 de prhcip:os 
geraes, donde se conclua para os casos especiaes; 
mas nem por isso nos dispensaremos de distin "Uir 
<l:quelles abusos, ou ommissões, que recahcm prlva
tlvamen~e em cada uma da~ classes-dos cmp1·egados. 
Os magu;trados, Sr. pres1dente, nunca poder<iõ 
responder nos abusos da sua. _jurisdic~5o pela lei, 
que ~e,·e regular a responsabthdade de um officlal de 
fazenda, 011 de um presidente de prm·incia. 

Este segundo projecto, é propriamente um 
codigo da responsabilidade dJs empregados puhlicos. 
Mas onde se vio um similhante codigo? Se elle fôr 
admittido, é preciso dizer, que t.odo o empregado 
publico seja accusado até dos actos domesticos, 
porque nclle ha um artigo, que trata dos empre
gados immorac . .; .•.. - (O Sr. presidente chamou o 
illustrc deputado ;í ordem). Eu entro na ordem. 
Permitta-se-me porém, tudo quanto for concludente, 
para mostrar, que um projecto é melhor, que o 
outro: trata-se da escolha. Eu digo, que um é 
geral, e o outro especial; que est~ é mais ad,tptad.) 
ás nossas circnnstancias, e que aquelle contém 
artigtJs, que não den:m entrar em discussão. Eu me 
abandono á d·~cisão de quem se propner a 1~-los; t
C!>ncluirei dizendo, que este c0digu entrando em 
debate, nem daqui á quatro annos se elfetuará : 
entretanto vão os ministros fazendo, o que até aJvra 
fizerão, porque não ha lei, que os contenha. Ha de 
vir a seguinte legislatura, e a I e: da resp.msabilidade 
não estará feita. Tenho manifestado a minha opinião 
so~re a materia. · 

O SR. CosTA .\GUL\R: -Sr. presidente, se a 
circunspecção, e madureza nas votações, deve ser 
sempre a dhisa, 'e timbre de todos os corpos delibe
rantes, eu não posso conceber como esta camara 
possa já decidir sobre o merecimento destes dous 
projectos, sem que osSrs. deputados tenhão medi
tado sobre elles cllm pleno conhecimento de causa: 
o que não é pussivel p.Jr uma simplas leitura por 
isso que estes projectos são bastantemente extensos, 
e eomprehendem de mais ma terias da maiot· traus
cendencia. 

Quando na commi:;são et1 vi discorde,; os meus 
illustres collegas, procurei, quanto em mim coube, 
conciliai-os em opinião, e foi então o meu voto que 
os dous projectos fossem refundidos em um só, e 
que este contivesse tres títulos, no Lo d:JS quaes se 
tratasse da responsabilidade dos min~s~ros e conse
lheiros de estado, no 2.o da respo.~nsabihdade de todos 
os outros empregados publicos, e no·3.o du prucesso 
competente. Como porem mi.nhas obsen·a ;ões não 
forão ouvidas, e eu achasse nestes projectos algumas 
materias, <(UC me parecerão dignas de approvaçào,
tomei por 1sso a resolu.;ão de assignar ambos com 
restriccões. não só para salvar-me de algum1 inco
herencia, como tambem porque não podia adi ''Íuhar 
qual delles fosse preferido. 

Escuso dizer agora quaes são as razõ~s, em q<le 
me fundei, porque reservo para tempo opportuno 

46 
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t!Ído quanw agora poderia dizer : limitando-me · camaras. Heconhecem eortanto que · para esta 
por"m ao esta_do da questão, o meu ,·oto é que sej~o I a ~çã_o deve existir uma lei ou ~t!g~ de lei especi
ambos elles 1mpressos para poderem ser depots altss1mo na fórma da constttwçao , e por uma 
examinados com pleno conhecimento de causa por inconsequencia a mais manifesta não querem 
todos os Srs. deputados: o que de outro modo não I admittir distincção nos delictos, qtie produzem 
póde ler lugar, por ser impratiravel o reter-se na! acçõe::. tão diversas, e que devem ser Julgados uns 
~~moria immediata~uen~e uma tão gr~ande copia de !' pelo poder judiciario, outros pelo leg~slativo. 
1deas, e de determma~?es, como sa~ as que .~c, As razões, que expendeo o Sr. Lino Coutinho, 
comprehe~dem nos refendos d~us proJeC!Os. SeJaO pdncipalmente para mostrar os inconveni~ntes e 
por tanto Impressos, c quando Isto se nao vença, absurdos que se pódem seguir da admissão do 
ent~o eu p~t;o que ao menos elles fiquem P!lr 3, ou projecto 'de lei ger:il para todos os funccionarios, 
4 dias em ctma da_ m~sa para podet·em ser hdos com são, ao que parece, sem replica, c bem manifestas. 
va~ar, e cem m~d1taçao por todo!" _f!S Srs . .<JUC os Este projeeto é ,·erdadeiramente um codigo 
qmzerem exammar. Deste modo entamos Ja uma immenso: as ordenacões e mais leis existentes 
d~c.ussão, que a_cho escu~ada, e de que ~enhuma ficão comprehendidas ·na ~ua disposiÇão; e bem si} 
utilidade nos pode pro':!-r, p9rque a maJOr parte Yê a reYolução, que póde causar de repente no 
dos honrados membros nao esta .de certo !lo caso de nosso actual systema de legislação, que deve sim 
Yotar sobre a escolha dos dttos pro3ectos. por ser reformado mas commethodo e muita discricão: 
não os ter ainda examinado maduramente por falta sendo além di;to para notar-se, qu:e aquelle projectO 
de tempo. qualifica como crimes, porque de\'ãO responder 

O Sn: ÜDORICO MENDES:-Vou mostrar, caso o os empregados publicos, muitos factos, que realmente 
Jlossa fazer, que não pre,·alecemalgul_ls dos principios pertencem a outras classes de delictos. A' vista do 
do nobre membro o Sr. Lino Cou~mho ácerca da que não posso deixar de apoiar o discurso do Sr. 
inteHigencia da constituição. Acho o 1llust~e deputado deputado Li no Coutinho. . · 
que por for9a se deve!D. fazer duas le1s, uma da 0 S '= ~ F- . _.. .;. ha 
responsabilidade dos rutmstrosd'estado, outra aa dos R. ' ou. A RANÇ.~ • rropo~do se á escol 
mais empregados publicas; e pretende basear a sua de~t a r amara dous proJectos de le1 sobre C! mesmo 
assercão nas palaHas da constituirão, quando ordena OhJecto, e tralando-l=e de dar. a prefere_nCJa a nm 
que os ministros d'<'stado sejão rcsponsaveis segundo so~re o outro, ? qu~ é que dl(~ta a_ razao para se 
uma lei que se ha de fazer. rarece-me que assim evttar~m q~esto~s mutels, e aproveitar-se o tempo~ 
n·stringe indcYidamentc a significação do termo- que n ellas mfalln-elmente SP. ha de. eiQpregar! ~ 
lei-. Esta palavra tem 1·arios 1=entidos: em uma ~P.M.amente a~cançarmos o conheCimento prev~o 
accl"pcào mais geral póde ser tomada por codigo. s?bre a ma~ena de cada. U!Jl dell~s! para nos habi-

Pód'e haxer portanto uma lei, ou um quasi codigo, htarm?s a mterpor um JUIZO decislVO sobre o seu 
bem como o que projectou o Sr. Vasconcellos, mP~ectmento. Julgo portanto que na~a póde s~r 
comprehens!vo de todos os empregados publicos; o mal!; co!lforme á ordem dos trabalhos. e áne~~ssana 
que não impede que alguns artigos possão tratar econom1a .do tempo, do q!le mandarem-se Ja para. 
exclusiva, e especialmente dos ministros d'estado. a_ secretaria ~mbos .os p_roJectos. a fim ~e se t;!Xtra
Estes artigos são outras tantas leis, tomando-se o hirem as copias para a_1mpr~nsa. Depots que todos 
termo << lei 11 em uma significação menos ampla. os Srs. deputad~s se mstrUlre~ do co~teúdo em 
Pelo que nada implica com a constituição, que liaja cada um do~ prOJectos p~los_ ex~mplares _ImpresS<!_s, 
uma lei geral de responsabilidade de empregados que lhes hao de s~r dtstnhUidos, en~a~ poderao 
publicos, com tanto que nella se encontrem artigos r.om pleno. conheml?lento de causa 8JUlzar sobre 
especiaes relatiYos aos ministros d'estado. Tomo a a preferencia. Este e o meu parecer a bem 4a 
dizer, o projectogeralnãome parece inconstitucional: ordem. 
o meo Yoto porém é que se imprimão ambos para Dito ist.o leu a sPguinte 
poderem ser hem examinados. · 

O SR. ALliiEIDA E ALBUQUERQUE: -Querer enten
der, e inculcar a letra da constituição em sentido 
totalmente contrario aquelle que é ob,io, e clarís
simo, é, ao meu vér p~;etender sustentar o paradoxo 
o n1ais informe que se póde imaginar. cc Uma lei 
particular, diz a constituicão, especificará a natu
reza destes delictos, e a fórma, porque devão ser 
processados. 11 E pretende-se persuadir, que a 
constituição não distingue estes delictos daquelles, 
que po~siio commetter em seus offi.cios os mais 
emyregados da nacão? Se assim se entende este 
artigo da nossa lei' fundamental, como se hão de 
interpretar outros, em que ella se não mostra nem 
tão expressa, nem tão clara! Os mesmos Srs. da 
opposiç:ão concordão na estricta necessidade de· se 
fazer um regulamento pri\'ativo sobre a marcha do 
processo dos ministros d'estado, não só porq\lC 
nisto reconhec~m a forca da determina cão· deste 
artigo, mas porque nllo pódem de maneirã alguma 
nP~ar, que a lei que prescreve a ordem dos feitos 
cin.!', c crimes nos trihunaes de justica não deve 
ser applicaT"el a um processo, que ha de ser ordenado, 
e julgado pelo corpo legislaliYo, composto dl'! duas 

<c INDIC.\ÇÃO 

cc Que se imprimão ambos os projectos, e se 
distribuão pelos Srs. deputados, para· se escolher 
d'elles o que ha de entrar em discussão.- O de
putado, 1-'ram;a. )) 

Sendo apoiada, entrou em discussão cem a<materia. 
principal, tendo a palavra . 

O SR. VERGUilRO: ~Na Terdade Yersando .a· 
presente qucslão sobre os motivos, que devem 
prevalecer, para se julgara preferencia de utn sobre 
o outro·projecto, nada parece mais consentaneo á 
boa razão do qt~e o expediente lembrado. pelo 
illustre preopinante. Como póréiri ·por esta.' occasião . 
se tem· suscitado a controversia, se o projecto geral 
é ou não compath-el com a letra; e espirito da 
constituicão, declararei de passagem; o que sinto a 
esse respeito. O nolire deputado o Sr . .A:llneida e 
Albuquerque tem·sustentado que o projeet0 ..d~ lei· 
geral é contra-a constituição, fundando-se em·· que 
o artigo da responsabilidade dos ministros-d'estado 
diz~ • . (leo o art: 134 da constituição.) 
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Daqui deduzio o illustre membro que a consti
tuição d~termina que .se faca· uma lei particlllar 
para os ministros e cooselJÍeiros d'estado. Mas, 
note-se bem, que a: constilui~o neste artigo falia 
unicamente da responsabilidade dos ministros, 
e não da dos conselheiros d'estadb;. e qttamto 
no art. 143 · passa li tratar da responsabilida'dé 
destes u\timos. já nãu reconunendà <JUe uma lei 
especial indicará os casos em que ella possá ter 
lugar. {Lett o artigo). Como pois pretende o nobre 
deputado fazer-nos persuadir que a leii· que a 
constituicão manda organisar no art~ M deve 
ser comprehensiva tanto dos ministros- como dos 
conselheiros· d1lsta.do f · 

Por consequencia esse mesmo projecto de lei 
particular, porque tanto propugna, está em con~ 
tradiccáo com a letra da constitUiçã'o ; e sel'Vin .. 
do-me" doli mesmos principias· e argumentos, com 
que parece firmar a ~ua opinião, digo que deve
remos adoptar j<V duas leis distínetas; uma para 
os ministros e outra para os conselheiros d'estado: 
e ainda por outra razão, e é, que os delicias por
que são responsaveis os primeiros estio desi
gnados em, um titulo, e os dos seguJJdos em outro'; 
e tanto estes·eomo aque\\es são pela mesma letra 
da constituicão de natureza muito diversa. Logo 
o proprio projecto, que se nos otrereee, . comfr&
hensivo d:t· responsabilidade dos ministros d es
tado, e dos conselheiros, é opposttf á letra da consti~ 
tni~io, se prevalecerem-os princípios e a~~umeatos 
de que se serve o illustre deputado;,· isto e, enten
dendo-se a palavra particular no sentido restricto 
em que a pretende tomar. 

~fas, Sr. presidente, nem em t:rl accep~o se 
póde tomar esta palavra, nem semelhante mtel
ligencia se póde dar ao arti .... o em questão. Se a 
constituicão classifica os deiictos dos ministros 
d'eslado, ·não é, como· se tem. ineuleado, pa:ra os 
tornar distinetos dos dos outros empregados, mas sim· 
para: não entrar em duvida pa-ra o-tutUl'O; quaes 
dos seus actos se possão · chamar criminosos, e 
quaes não; e para firmar a P.Ste respeito u.ma regrfl 
certa; e tão permanente como a mesma consti
tuição, que nesta parte é amplissinta; porque de
pois de apon~r os delictos (leu.} por trnição,.peita, 
suborno ou co'ltcussão, e· por abuso do poder, etc., 
falls· daquelles, que resultào da falta de obsei'vancid 
da lei, e finabnente· de todos os crimes· que elles 
podem commetter, e que são communs a todos· os 
outros funcciollarios. 

Daqui não se segue que estes delictos sejão de 
uma natureza especial. E, verdade que os mi
nistros d'estado p4>dem pral.icar·prevaricações, qne 
outros empregados não estão habilitados . .Para com~ 
metter ; mas nem .Por isso de't"emos dtzer que a 
essencia do crime e diversa: em todos existem as 
mesmas causas, a m~sma imputação, os mesmos 
fins. LevadQs destas razões é q,ue nQs deliberamos 
a f?r~ar um projecto geral,. para evitarmos re-
petlções e· novas declaraçÕes. · 

Ai vista disto conclúo, que s~ es\~ projecto se 
julga contrario á constituicão, deve já ser rejei
tado ; para o que requeiro, que antes' de se tomar 
qualquer outra deliberação decidai a cam~ra.,. se elle 
está on· ná{l organisado contra a constituicão. Eu 
já reduzo a escripto esta. minha propostá. 

Itaverido o· illústre deputado concluído assim: ô. 
seu discurso, escreveu e mandou ã mesa esta . 

«. lSlllCA.ÇÃ.O 

« Proponho qne se decida : lo se o projeto, que 
c_~p~enende todos os empregados, é contra a.coos
tltuJçao : 2° se o projecto. que comprehende a res
ponsabilidade dos ministros juntamente com os 
conselooiros d·estado.-Vergueiro. » 

Send() lida pelo Sr. secretario Souza França e 
apoiada na fôrma do regimento, passou logo a . f~er 
parte dà matería do debate, no qual seguirã~e 
a fallar 

O ·Sa. Auu.m.\ E AuluQUERQUE: - Disse o illus
tre deputado, que a constitu!ção não determina 
que se laça uma lei privath·a para os minístros 
d'estado. Eu me admiro, Sr. -presidente, como se 
pertenda escurecer, e tornar ambígua a letra deste 
artigo. (Lf.u. o a.-rt. i34 da, consfil1ticào). iendo-sQ 
diante dos olhos esta expressão tãÓ clara uma lei 
particular baver.í quem possa negar que a consti
tuição não quer que uma s6 lei especifique os 
crimes dos ministros juntamente com os dos mais 
empregados publicos? Confesso Sr. presidente, que 
eu não percebi as razões, com que o nobre depu
tado me argúe de rontradictorio, pretendendo d~ 
monstra·-]o pelos meus proprios argumentos. O H
lustre membro .•... 

O S11.. Pl\t.S\\)'t~n íútiel'rompendo-o) :-0 nobre 
deputado está fallando fóra da ordem. Agora não 
se trata da materia tle cada um dos projectos. 

O Sa. SouzA. FR,\~C:A; -A discussão deve ' 'ersar 
sobre a materia prejudicial da minha índícação. 

O SR. Lr:vo CouTlNHO:-A indicação do Sr. Ver
gueiro tambem entrou na ordem do debate, por 
ter sido .apoiada competentemente. 

O 51\. V"El\&tJF.Il\0 : -Sr. presidentP, parece que 
a minha proposta dm·e ser préviamente decidida, 
porque da deliberação, f[U'e sobre ella tomar a ca;., 
mara~ 'depende alguma ·economia de tempo, e tarn
bem do dinheiro d<J nacào. Ella não versa sobre o 
meredmentl\ de r.ada ,\m dos projectos, e até póde 
ser ventilada, e julgada sem a sua leitura; pois o 
que se pretende .saber é se um projecto qualquer 
de lei geral sobre a responsabilidade de todos •OS 
empregados publicos é ou não contrario á consti
tuicã.o. Esta <{uestà<l póde já se-r posta a votos, e 
resÔlvendo-se que sim, recolhe-se o projecto, e não 
vai á impressão. 

O Sa. Cavz FERtt.RtiU: -Eu· digo que o projecto 
de lei geral sobre a responsabilidade é opposto á 
constitui<_~o. A t"esponsabilídade dos ministros d'es
tado muito particular, é especialíssima, assim como 
é. a natureza dos actos, donde procede, actos, que 
s6 podem ser praticados pelas pessoas que occupão 
semelhantes cargos. Nós mesmos não podemos dar 
outra inteUigencia ás fonnaes palanas do artigo, 
qUe já por vezes se tem lido nesta sala .... (A' ordenL 
ti ordem). Eu estou fal\ando sobre a proposta do 
Sr. Vergueiro, que se acha igualmente em discus
são ; e e só para declarar a minha opinião ácerca 
da sua materia, que eu pe_di a palavra. E conti
nuando, direíque a constituição exige uma lei muito 
distincta para os ministros d'est.ado. Já se aqui 
citarão os exemplos das naçõ~s cultas e livres ; e 
eu apontaria com especialidade o que a este res
peito se · acabou á pouco de fazer em França, ~ 
me fosse permittido dh-agar do ponto da questã(). 

O Sv.. At.J[l!.l'I)J. 11. AJ.l\UQ"UY.RQL'R: -Os projectl)s ... 
0 ' Sit. PRESIDENTE (interroi11pend(J-()): -0 illus

tre deputado só póde fallar sobre a ordem. 
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O Sa. ALUEIDA E ÂLllUQilEI\QilE :-Tenho ainda não :!e lembra que ainda hont.em o infringia no de
uma vez a !aliar, mas agora sú me levanto a bem bate a respeito. do meu projticto sobre a moeda de 
da ordl:!m: c neste $entido declaro il camara que cobre, que t.éndo entrado em discussão, e derendo 
0 meu voto é, que se imprimão ambos os projectos, ser ou approrado ou rejcita~o, se~oruudu o regimento, 
para se poder tomar conhecimento do seu eon- P.?r uma indicação feita e sustentada pelo mesmo 
teúdo ; sem· nos a\·cnturarmos a fazer precipitada- lllustre deputado foi remettido á commissão, sus
mente a declara~ão, que requer o Sr. Vergueiro tentando então que a camara podia ~ispens~ no re
na sua· indicacõ.o. gimento quando parecesse nceessar10. Sernndo-me 

o Su. Cusr~1110 Di.\s: -lJma wz q,ne se admittir porta.nl.u dos seus proprius argumentos, requeiro que 
d So F d lib esta camara por agora dispenso no rebrimento, se 

a indicaç-.ão 0 Sr. u~a ran.,;a, sem se e . erar tanto 91 1·wgar preciso da mesma fúnna que o pra-
sobre a do Sr. Vergue1ro, ,·amos talvcl cah1r em 
um labirinto. X<ís não podemos di~pensar-nos desta ticou ltcerca do meu proj~cto.· .. · 
decisão antecipada : deV<'mos rwimciramcnle l'abcr, O SR. CosTA AGUHR: ;_Se esta camara tivesse 
se algum destes projcctos .é c<Jntl·ario ft consti- adoptado logo a proposta do Sr. Souza França, 
tuição, antes de serem pu!Jhc~d?~ pela 1mprc~sa. tx'r1arncote não se teria suscitado esta idéa : mas 
Não dl.l ''e port.ant.o passar ;;topm1ao de q11e se 1m- emllm já que occorre11 a qu••slão incidente 1 se 
primão já estes projectos. !..)uando se trat.ar de sua algum dos projcctos é contrario Íl const.itu1ção, 
matcria, farei ent.ão as minhas rclll1!Ci'ies. ~:nmprc que pré,·iamente s;eja resoh;da. 

o Sn. 1'.\rL.\ E So1'Ú : -0 que na realidade se Ora a maior parte dos Srs deputados não sabem 
acha em discussão é a pn•fercnda de um projecto 0 que eontém os projectos, c sem o neeessario co
ao outro .•.. (.\'cio {oi oul·ido por algum. tempo). nhecimeoto nito poderá cada um intcrp•lr este jui.:w 
Por esta fónna infrigimos o regimen~o1 c diragamos antecipado que se pretende : nisto separo-me da 
rto ponto da que;;riio, .... om de~perdtCIO do tempo, I opinião do iflustre pn:opiuaute ; nau é arrebatada
que corre, quando o dc,·cmos empregar em tantos Mente, e por simples inrormação, que se póde tomar 
outros objectos, a que temos de fazer face . ... uma sabia delih•lracão sobre a incidente proposta ; 
(C'fmfintlllH, !llrr.< rm n,::; t(in urti.m, que 11âo foi pois não s<) é indispensn,·cl uma juci.íciosa .critica 
pos~iHI ourir-.Qe) . Requeiro portant.o n r.umprimcnto sobre a materia e f<lrma de cada um deste projcctoJ> 
''" lei. para secompararem com a constituição, m:.s t.ambem 

O Sn. Li:o>o Coun:-;uo:- :X em a commissão, que se faz nece.ssaria a mais apurada anal~se da m()l;ma 
offcrcccu os project.os, nem os honrados membros, constituição. Xestas circumstancias e o meu pa
que tem falindo sobr~ clles, pretendem alterar o r~- recer, qu~ fiquem os projcctos .sobre a mesa dous 
gimento, como parece ~nculc:u--so : querem tão so- ou ·tres dtas, para. serem exaunnados JlO': todos os 
mente qu~ a camara dt>hhcn• acerca do merecimento scnbor1~; que precu;~rem .estudar· a matena, o q'!e 
de rada um dcll~s. Nisto nada ha cont ra o nosso lindo ~ste tempo seJa proposta a , ·otos . a questao 
regimento. Porém como neste. uehat.c houve YOtos suscit.ada. 
de que um dos projl'Clos l' opposlo ;'( constituição, o Sn. r~IXEIRA DE Gouvh:- Sr. presidente a 
p:~t<~w que prim<:ira_~ente l;C d •)Ye tomar conheci- questAo por ora rcdttz-s~ a saber,. se a eon~tituição 
ment.u de~ta prcJUqlelnl, porqtte uma ,·cz qul! se · dctormina · uma lei prattcular para rçgular a respon
declare pela affirmatiYa, es lC. lambem resolvida a sabilidade dos ministr<~s d'e~tadfi; indepeodente
preferencia. . . mente de outra que deverá declar~ a dos empre; 

!>ara _se ~omar !)Ualquer deler.mmaçao.~ este re;;- gados de segunda ordem, ou S(J ndnuttc_ ume, su let. 
pe1t0, nao e prec1so rrue os proJectos st•Jao e~anu- geral que comprehenda nns e outros. Emquanto a 
nados com mindl:za; basta que 5e proponha á ca- mim' jul"o facil decidi-la; porque o art. 134 é muito 
mara, se. e~la. entende contrat;io á letra ~ espírito expr~S$0~_(Le1t o artigo) . E esta. dontrina está em 
da con.s!llulçao qualquer proJecto de. l.m de r~s- contraposJ.~o a de todos os ma1s.l!lgares, em que 
ponsabil•dade, qno compNhl' nda o,; mmtstros d es- a constitUlcao trata da responsabthdade dos em
tado e t.Jdlls os mais empreg-ados publicas. pregado~ ein lferal. Donde concluo qne a consti-

Pcrgunto eu, se rle facto 11m de~tes proj~tos .f!}r tuir.ão determma dttas leis .distinctas; Entretanto 
contrario á constituição, deYc por YCntura apparecer a\«uns senhores entendem o contrario1 e àerlío lugar 
na irnpresa! a ~sta duvida, qnc se tem tornado ~ria; c em tal 

:\ingucm ccrwmente rcspond~rí1. pcla affirwativa. estado de incerteza não parece prudent:e fut!r jm
Se !re tratasse ago~ ~a .super~ondade de um ao primir os projeetos. Julgo portant~ mutto razoal'el 
outro, n essf' caso sena mrltspcnsaYelum exame pré- a medida lembrada pelo illush:e dupu tado o Sr. Costa 
':io mu!to escrupuloso sobre ca~a um dos ~e~ ar- Aguiar, e por i~so requeiro adiament.o. (Apoaidol) 
ugo~- I o.rt.~nto ·~sta non qu~~t.ão, .q11e se s•tS;Cttou, 0 Sn. Vt:nliUt:IRO : _Não acho oecessario o adia
c. Lt~gentisslmll, e da sna dectsao ~a? t'~sulta toco~- mento qtte se pretende. Sr. presidente, a questão 
ve~lle!llo algum, ant$ grande ntthdade á materaa é muito simples, e 0 s~u objecto muito conhecido. 
pranc•pal. . . N.io se trata do 1oerectmento de qualquer dos. pro-

Prop onhn-se ernbo~a a camara esta duvida, ~ ~ jectos otrerecidos : o P'!n.to da q'!estAo é , se o pro
se .-~nc~r- f[UC o proJI!~to geral não é ooot~o _a jcct{l sobre rcsponsabthd.ade ·Fóde oo.mpre~eoder 
constítutÇ:lO, tudo o m'!lS .eorre de plano; · pms vao . todas a~ classes de fuuooonattos publicos : . ou se 
al!lbos á 1mp~n~, .c a n st.l dos exemplares, que deve haYcr um particular privativo dos mi~istros 
hao de ser dastnbu1dos por todo~ os ;;enhores po- c oonselheiros d estado ; em summa. qual c .o ~ 
der-se-ha fazer perfeita idéa da materia, e organi- pirito da constituir.ãn a este rP..speito. . : . 
saç.'io d 11 r.ada um, para afinal se. dar preferencia Houve quem afirmasse que o pruneiro era eoritra 
:íquellc, que merecer, e que por 1sso de,-e entrar a oonstituiâo, e sobre este ponto é que versa·agora 
logo em discussão, o debate; e não vejo que 11 sua resolnção 51!ja depen-

o honrado membro o St·. Paula e Souza affirma _dente de taes investigáções, e analyses, que Sfl Iaç.a 
•tue neste proce!'sO se dii. il'lfracçõ.o do regimeni.O; e necesSU"io o tempo,. que !õC requer, de dous outres 
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dias pa ra qualquer de n6s habilitar-se a dar o seu 
voto. 

Fali< mdo portanto ao ponto da questão, digo, que 
a cons tituição marcou sim a ordem, que se deve 
guarda.r na formação da lei de responsabilidade, 
mas na.da vejo nella de posith·o, para que se conclúa, 
que a lei respectiva aos m · nístros e conselheiros 
ae estado deva ser separada da dos mais empre
gados, e que por isso se julgue contrario iÍ cons
tituição o projecto que assim não fôr concebido. 

Tal é o meu parecer, como já o demonstrei, não 
:S9 com razões deduzidas da mesma constituição, 
mas ta,mbem com os proprios argumentos dos que 
seguem a opposição; fazendo ver que, quando se 
queira entender restrictamente as expressões do 
.am. 134, para que a lei da responsabilidade dos 
ministros dt> estado seja absolutamente separada 
·da .dos mais funccionarios, deve nesse caso ou fa
:zeF-se uma -outra lei tambem particular para os 
conselheiros de esta9o, ou comprehender a estes 
na Jei geral, e nunca annexa-los aos ministros: 
-e •conclui qu~, uma vez que o projecto, que se nos 
oifereceu, e que se diz de lei particular, cumpre
:hende a uns e .outros, por uma consequencia neces
saria, firmada .em boa 1ogica, deve ser condemnado 
por anti-constitucional, da mesma íúrma que o pro-
1ecW chamado dé lei geral. 

.Tal é, Sr. presidente, a minha mente, e taes os 
motivos, que me determinárão a mandar á mesa a 
minha indicação. Quem não vê que esta questão é 
facü1 E' verdade que se poderia ter prescindido 
deste incidente; mas uma vez lembrado, já não 
póde passar em silencio. Proponha-se portanto á 
votação, não ha motivo para ficar adiado. 

O SR. ÁLHSIDA E ALBuQUERQUE:-Vou responder 
ao honrado ·membro, quando pretende que o pro
jecto, que defendo, seja condemnado por anti-cons
titucional, dizendo que labora no mesmo erro, que 
eu noto naquelle, porque pugna o nobre depu
tado. Para isso eu requeiro, Sr. presidcnté, que 
V. Ex. faca abrir, e mostrar a todos os senhores 
o meu projecto, para que vejão que elle trata unica
mente dos ministros de estado, e que no fim é que 
se acha um titulo totalmente separado, e priva-
tivo dos conselheiros de estado. · 

Disse o nobre deputado que este titulo não deve 
estar junto á lei dos ministros de estado, : pois bem, 
faca-se-lhe a vontade : cortem-se as folhas, e sejão 
dÕus papeis separados, com dous projectos dis
tinctos. Parece que !lssim já não podera dizer, que 
com os meus propnos argumentos me convence 
de contradictorio. (.!uando se pretende sustentar a 
todo o custo a propria opinião, trata-se de confundir 
as razões contrarias. 

O SR. LINO CooTI!~·ao: -Sr. presidente, não é 
preciso o adiamento requerido para se resolver a. 
duvida. em questilo: ella é bem · simples. 

Todos os senhores tem estudado a constitUicão, 
e os paragraphos· relativos ao .nosso caso já iem 
sido aqui analysados uma e.muitas vezes: não neces
sitamos de demorar a solução deste negocio. 

O SR. VERGUEIRO disse que basta 11ma só lei de 
responsabilidade para toaos os· delegados publicos: 
eu e alguns senhores se~em diffier~nte opiniãô. 
(Um Sr; deputado .chamou a ordem; dtzcndo que o 
11obr~ ora.dor divagava do ponto controtJerso.; 

:Sr. pre$idét~t~, parafallar sobre Q, adiamento eú 
posso responder aos argumentos contrarias. Se não 

querem que eu falle, usem de outros meios mas 
não dígão que estou fóra da ordem. ' 

A lei da responsabilidade dos conselheiros de . es
tado deve ser anne:xa ··á dos ministros, e isto não só 
se deduz dos termos da constítuieào mas até da 
natur~za do officio ~os conselheiros, que é preciso 
que seJa bem _entendida ; visto que os actos dos minis
tros d_ependem dos dos conselheiros, pois por aquelles 
se poe em execucão as resoluções do monarcba 
tomadas em conselho : donde vem que uns são es
sencialmente inseparaveis dos outros. 

Comtudo já que desta união no projecto proposto 
se tem pretendido argumentar contra a sua consti
tucionalidade, eu com·enho na medida lembrada 
pelo Sr. Almeida e Albuquerque. Cortando-se a 
!!lti'!la folh~ de papel do projecto em questão, fica 
mtCira a lei de responsabilidade dos conselheiros de 
estado, s~parada da dos ministros, que é ó que pa
rece deseJar o honrado membro da opinião con
traria; e ambas completas. 

O SR. VERGUEmo:- Não pretendo responder á 
m_aior parte do discurso do honrado membro o Sr .. 
Lmo Coutinho, por ter sido fóra da ordem. ~ão me 
posso todavia dispensar ... .. (0 c.st·rcpito dos carros 
que passánio, impedi1·ão que o illustre deputado 
fosse ottvido pelo tachygrapho.) 

O Sn. TEIXEIRA DE Gouvü :-Eu nunca >otarei 
para que se tornem delibera~ões precipitadas. Con
cedo que para se decidir esta questão não seja ne
cessa~ia . a_leitura dos ~rojectos, nem a analyse da 
co~slltmçao; mas quJZera que ficasse o negocio 
adiado para melhor se reflectir sobr.J a votacão. 
Ordinariamente não costumão sortir bom e!feitÕ as 
decisões arrebatadas. 

O SI_\· SóuzA .F~ANÇA :-0 voto, que alguns se
nhores tem emtttido para que fique adiada esta 
questão, nasce do grande escrupulo, com que a tem 
encarado, e para que me parece não haver·motivo: 
receião que seja impresso um projecto informe e 
contra a constituição ; mas eu não sei· em que 'se 
funda esse receio. Que é a impressão dos projectos ·? 
'!?.' 1.!-m meio de os. fazer copiar _ligeiramente, meio 
mdt_spensavel, pOis. do con~rano não se poderião 
copiar na secretana em seis mezes os exemplares 
precisos para serem distribuídos por todos os se
nhores. 

Supponha-se que se imprime um :Rrojecto contra 
a constituição: qual é o resultado 'l Porventura ad
quire na typographiaalgumaauthenticidade, alguma 
fo~ç.a ? Será o prime~o, que depois de impresso é 
reJeitado na discussao sobre a sua materia? Por
tanto voto contra o adiamento. 
. Não ha motivo para sobrestar nesta questão mui 

Simples, e clara: assás se tem debatido, para que 
se não julgue a camara preparada e prompta para: 
votar com conhecimento de causa~ 

O Sa. BAPTISTA PEREIRA :-Sr. presidente, temos 
perdido immenso tempo : a questão têm-se tornàdo 
Interessante, quando de per Si é nulla: e O peJ.or 
é propor-se um adiamento. _ A conti-oversia é . de 
capricho; cada um quer detender o qú~ fez, e_ lhe 
parece melhor: e em tal caso eu voto contra o 
adiamento, porque . este . só pódé sei: adril.issivêl · 
quando é mister . estudar_ e . refl~Ctir no objéct~; . 
sobre que se tem de votar. Ora. a materia. em 
que~tão é obvia, .e p_ara _ a decidii-~os~ neiiliürii 
estudo, nenhuma medit~ao s.e faz precisa. · 

.Trá. ta-sé da escolha: de uiri dos do~s pioj~ctós qe · 
lei apresentados ao mesmo tempo, um relativo aos 

47 
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crimes, pelos quaes são responsaveis os ministros 
e conselheiros de estado, outro comprehensivo das 
prevaricações d~ todos os empregados publicas: eis 
a simples questão a resolver. 

Alguns Srs. deputados tem sido de parecer que se 
adoJ?te o projccto mais amplo pela razão de que os 
mimstros c conselb.r•iros de estado ni10 devem ser 
os unicos rcsponsavc1. : outros senhores dizem quo 
o projecto geral é contra a constituição, que mui 
positivamente ~r~ena fazer _uma lei de responsabili
dade para os mmtstros, e nao para os outros em
pregados. 

Sr. presidente, eu não vejo incoherencia alguma, 
e menos infrncrão de constituieão. 

Todos os empregados publicÔs desde o primeiro 
até o ultimo são rcsponsavcis pelos abusos, que 
coíumettem no desempenho dos .seu:> de\'eres : a 
tojos estilo marcadas penas, sobre todos ha leis, á 
excepct.o o os ministros conselheiros de estado; e 
é por 'lsso que a constituicão tratando destes, enu
merando os crimes,· porque são responsaveis, diz 
« Uma lei particular especificará a natureza destes 
delictos. » Estas expressões, a meu ver, unicamente 
impc_,rtão a necessidade dessa lei regulamentar, e 
mais nada: que ella se faça só, ou conjuctamente 
com outra debaixo de uma mesma e.pigraphe, ou de 
ditrerente, em uma folha de papel, ou em duas, é 
questão laiUt' caprilll'l'. 

O essencial, e o que unicamante deYemos ter em 
consideracão, é a necessidade do objecto, e a con
' 'eniencia.do tem,Po: e que nos ensinão estes? Que 
prefiramos o proJecto sobre os ministros de estado, 
por ::er mais curto, mais facil de discutir e mais 
necessario; attento, que · emquanto não existir essa 
lei de responsabilidade, não haverá senão o poema. 
da constituição. 

O projecto apresentado sobre todos os empre
gados é mui longo, e nesse interstício o mal se 
aggravará, e tornará mais perigoso, e menos cu
ravel : portanto julgo que o bem ser da nação 
pede que tratt>mos primeiramente do ponto mais 
essencial, qual a responsabilidade dos funcciona
rios eminentes. 

Sobre os outros, torno a dizer, ha leis, e se a seu 
despeito apparecem abusos, é porque aquellas se 
não executão, porque o patronato ainda impera. 

Abaixo com elle, e esta operação só póde fazer 
a lei de responsabilidade dos ministros. Quando estes 
estiverem certos de que a justiça lhe deve bater á 
porta, elles se adiantarâõ a faze-la tambem bater 
á porta dos seus subalternos. 

A' vista do que tenho · ponderado pronuncio-me 
contra o adiamento. 

Tendo-se feito mais algumas reflexões tendentes 
a guardar-se a ordem do regimento, julgou-se fina
lisada a discussão; P- o Sr. presidente passou logo a 
consultar a c.amara sobre as duas prejudiciaes: 1•, 
se se approvava o adiamento requerido : 2•, se o 
projecto de lei geral para todos os funccionarios 
publicos, inclusive os ministros e conselheiros de 
estado, se poderia qualificar como contrario á cons
tituicão. E havendo-se resolvido em ambas pela 
negâtiva, propôz finalmente a indicão do Sr. Souza 
França, para que ambos os projectos fossem im
pressos para melhor se poder julgar sobre a pre-

- ferencia e foi approvada. 
----- 'Então deu parte o Sr. secretario Souza Franca 

de haver recebtdo os seguintes officios, que passõu 
a ler em acto successivo. 

PRlJriEll\0 . 

Illm. e Exm. Sr.-Levei ao conheCimento de Sua 
i\Jagestade o Imperador o officio de V. Ex. de Z7 
do corrente, em q,ue me participa haver a camara 
dos deputados resolvido, que se pedisse ao governo 
a conta de todos os actos, que acohstitukão obriaa 
a dar ás camaras, logo que se achão reÚnidas e':n 
sessão : E o mesmo Augusto Senhor me ordena; 
que ~u responda a V. Ex. pela parte, que me toca, 
qt!e mcessante_mente se trabalha ~o thesouro pu
blico, p~r .s~ttsfazer-~e ao que d1spõe o art. 172 
da ~onstlt•uça~ ; provmdo a demora, que nisso tem 
bando, e contmúa a haver, da difiiculdade de se 
obterem _da!'-, diversas repartições, e das províncias 
do Impeno todos os orçamentos c declararões que 
são neccsssarias. O que V. Ex. fará presente a re
ferida camara. Deus guarde a V. Ex. Paco em 29 de 
~Taio de 1826.-l"isconde de Baependy . .:_Sr. :\Ia
noel José de Souza França. 

SEGUNDO 

Illm. e Exm. Sr.-Para satisfazer ao que V. Ex. 
de ordem da ~amara dos deputados pedio no seu 
officio de Z7 do corrente: Mandou Sua ~Jagestade o 
Jmperador expedir portaria ao conselho da fazenda, 
para remet.ter, quanto antes, uma relacão dos em
pre~ados publicos de todas as provindas do Im
peno, com declaração dos seus respectivos orde
ni.!dos, e emolumenlos pelas lotações, que estiverem 
fettas. Logo que o conselho enviar esta relação 
de_terminou_ ~ m~smo Augusto Sen~or, que ell~ 
seJa transmtthda a cama r<~;. O que participo a y. Ex. 
para o le,·ar ao conhectmento da mesma. Deus 
guarde a V. Ex. Paço, 29 de Maio de 1826.-Vis
conde de Baependy.-Sr, Manoel José de Souza. 
França. 

TERCEIRO 

Illm. e Exm. Sr.-Accusando a recepcão do seu 
olllcio de 26 do corrente, em que, por ordem da· 
cumara dos deputados, exige noticias, exactas do 
numero, e qualid~de_ de todos os _officios de justiça, 
creados n!!s provmctas d? ~mpeno, da lotação dos 
seus rendtmentos, c9m diStmcção de ordenados, e 
emol~me!ltos; _cumpre7me paz:~icipar a V. Ex. que 
~e nao e poss1vel saL1sfazer ]a a esta requisicão 
porque, tendo-se ordenado, por portaria de 1 d~ 
Março, e 16 de Maio do anno antecedente á todos · 
os presidentes das províncias~ que fizessem extrahir, 
e remetter a esta sec.retana de estado relacões 
circumstanciadas dos mencionados officiús bem 
pot..cos tem até ? prese_nte dado exe~~ção áquellas 
ordens ; por CUJO motLvo tenho eXIgido agora da 
chancellaria mó r, e mesa do dezembargo do Paço 
as. c~n~enientes noções á este respeito ; que trans: 
m1tttre1 a V. Ex., logo que as receba; afim de serem 
presentes á sobr~dita camara. DPiis guarde a Y. Ex. 
Paço, 29 de · Mru.o de 1826.- Visconde de Cara,... 
vellas.-Sr Manoel José de Souza França. 

QUARTO 

«111m. e Exm. Sr.- Levei â augusta presença de 
Sua Magestade o Imperador o officio de 26 do cor
rente, em que V. Ex. communica que a camara dos 
deputados; querendo deliberar com acerto · sobre 
varios objectos de interesse publico, necessita saber 
se as commissões militares, que se mandãrão crear . 
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para julgar os rebeldes_ e~ algu~~ provincias, . se 
achão ainda em exerc1cto; e limit~d?-me a res
ponder unicamente pelas que se mandarao crear _por 
esta secretaria de estado, se me offerece commumcar 
a V. Ex. para o fazer J,>resente á mesma camara, 
que pela sobredita repartl<.(áO _só forão creadas com
missões militares nas provmc1as de Pernambuco, e 
Ceará para sentenciarem os cabecas das revoluções, 
das mesmas provincias, as quaes já se achão ex
tinctas : e que tendo-se mandado crear por putras 
repartições commis~~es militares de mar e terra, 
para jul.,.arem os mll1tares de uma, c outra classe; 
que fos~em incursos na rebellião da província Çis
platina, se ~rdenou lambem que_ fossem exteustvas 
estas comm1ssões a todos os pruzanos comprehen
didos naquelle delicto ; mas _não cons~a qu_e se 
tenha ainda posto em execuçao esta ult1ma d!spo
sicão.- Deus Guarde a V. Ex. Paço, em 29 de 
1\làio de 1826.-V iseonde de Caravellas.-Sr. :\Ianool 
José de Sottza França. » 

QUI~TO 

« Illm. e Exm. Sr.- Participo a V. Ex. para o 
fazer presente á camara dos deputado~, que o sen~do 
tem resolvido, que de todos o_s proJe~tos de le1,. e 
mais papeis, que se mandarem 1mpnmtr para fact
litacão e conhecimento. dos seus trabalhos, se 
reniett~ á respectiva secretaria, l!m ?UI?ero sufli
cicnte de exemplares para serem dtstnbUidos pelos 
membros da referida camara.- Deus Gmu·de a 
V. Ex. Paço do senado, em 2i de l\laio de 18'~13.
ri.sconde de Barbaceua.- Sr .. Manoel José de :;ouza 
Franca. >> . . 

De"todos ·estes officios ficou a camara mteu·ada: e 
tendo o Sr. presidente offerecido a palavra~ que"? se 
propozesse reflexionar sobre o seu conleudo, dtsse 

O SR. CuTODIO Das :-Sr. presidente, se bem 
me lembro, não só se mandou_ saber do ~overno, pela 
reparticão competente, se amda estavao em exer
cício as commissões militares, de que trata um 
destes officios do ministro da justiça, mas ~a"?bem 
se a lei dos governos e conselhos das provmctas se 
achava em plena obs~rvancia :noto que sobre este 
segundo ponto ainda não veio resposta a!guma. A 
sua importancia não é !Uenor, pela~ razoes ~xpla
nadasjã nesta casa. Por 1sso eu req_ueuo qu~ se mste, 
pai:a que venhão quanto antes tpustraçoes a este 
respeito, e se pergunte se os pres1dentes cumprem 
a lei. 

o· SR. VERGUEIRO :-Parece-me qu~ não ~e_m 
lugar ainstancia do illustr~ deput_ado. Ja se p~dtrao 
essas informações : ellas hao de vtr. Quanto a no!a 
requisição, que o mesmo _senhorle,:IDbra1 tambem nao 
acho muito prudente, pots o governo, na o póde s~ber 
com exactidão, se os presidentes cumpre~ cslrlC_ta
mente as leis, para poder respo~der sattsfacton~
mente a uma pergunta conceb1da em termos tao 
vagos, eomo esta. 

O Sn. SouzA FRANÇA :-- O ~Ilustre ~ep_uta~o re
fere-se . a uma indicação. (Veja-se a_ mdtcaçao do 
Sr. Custodio Dias apresentada na sessao de 20_ deste 
mez.) Que foi apresentada nesta camara : ereto que 
foi approvada. 

A mim como secretario do expediente, tocares
ponder sbbre o seu etfeito, e estado. Porém p~r
Ini.tta-se-me primeiro lançar as notas a respetto 
destes officios, que acabei de ·ler, ante~ que me .passe 
da lembrança o . que a camara tem dehberado acerca 
delles. 

Em quanto este senhor acabava o trabalho, em que . 
se achava occupado ·na mesa, e obtinha as rieces
sarias informações da secretaria, para satisfazer á 
camara sobre o estado da indicação citada, tiverão a 
palavra. · · ~ ~ ~ 

o sn: v ASCONCELLOS :- São precisas as irifor.: 
mações, que se tem pedido, não só ácerca das com
missões militares , estabelecidas em differentes 
províncias, e da observancia que se tem dado á lei 
dos conselhos, e presidencias provínciaes, mas 
tambem a respeito dos outros artigos principalmente 
·sobre a fazenda. Estas noticias, que se pretendem, 
não são para satisfazer a curiosidade, mas para 
habilitar as commissões, que achando-se encarre
gadas de organizar di,·ersos projectos de leis im
portantíssimas e interpôr o seu parecer sobre 
algumas indicacões, e projectos, que se tem apre
sentado nesta eainara, necessitão adquirir os conhe
cimentos necessarios sobre o estado de todos os 
ramos da administração publica ; e com especiali
dade as commissões de leis regulamentares, e da 
fazenda. 

O SR. Du.\RTE Su.n :- Eu me lembro muito 
bem que a camara resolYeu que se solicitassem 
esclarecimentos sobre o estado dos gm·ernos pro
vinciaes; e parece-me que ainda não h9uveJ'esposta. 
Este assumplo é de· muita consideração, como se 
observou por occasião de se discutir esta materia, 
qu:e ern o objecto da indicação do Sr. Custodio 
Dias. ' 

O Sn. Onon1co MENDES :-Alguns dos ministros, 
ou todos aquellcs, a quem, se tem pedido infor
macões do estado de alguns ramos da administração, 
já âs tem mandado laes ou quaes. : só o ministro 
da guerra nem ao menos se dignou responder sobre 
alguns. quesitos, que se lhe tem proposto; pois de 
todos os actos, por que se suspendem quaesquer ar
tigos da constituição, o governo é obrigado a fazer a 
competente participaÇilO motivada ainda que para 
isso não Sl1a requerido, conforme determina a 
mesma constituição. Nestas circumstancias, que 
prO\'idencias havemos de tomar 'l Tinham9s quatro 
mezes de sessão ; um já la Yai, e não nos restão 
mais que tres. Os povos, que para cá nos mandárão, 
com justa razão nos podem perguntar << Que tendes 
feito? » E certamente não temos outra resposta se 
não esta« Nada, que util seja á nação.>> Entretanto 
é necessarío que a mesma nação conheça que o 
má o andamento nos trabalhos da camara, em grande 
parte, tem provindo por n~s haver~m negado, ou 
ao menos demorado os me10s prec1sos para po
dermos caminhar seguros. Se o ministro da guerra 
não póde com os encargos do seu emprego, então 
passe a outrem a pasta. Peço pqis_, que se inste 
pelas informações, mórmente do m1mstro d~ guerra, 
das quaes pende a decisão de certos negocws bem 
importantes. 

Então o Sr. secretario Souza França declarou á 
camara, que na realidade s~ ha~ião expedido, sobre 
a indicacão do Sr. CustodiO D1as, apresentada na 
sessão de 20 de~te mez, otllcios ao ministro de estado 
dos negocios do imperio, e da justi_ça : a? primeiro, 
relativamente ao estado das prestdenCias, e con:- · 
selhos provinciaes; e ao segundo, {!elo que respeita 
ás commissões militares. E conclu1o dizendo, que 
não officiára sobre este ultimo artigo ao rninistro ·de 
estado dos negvcios da guerra1 por não poder im~
ginar, que por aquella -reparh<;ao tambem se ti
vessem creado commissões militares, por . parec~r 
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este objeelo privativo do ministro da justiça : Qne, 
posto lhe incumbia pela constituição have-lo denun
ciado á assembléa. mformando-a dos motivos, por 
que se julgára necessaria a suspensão das garantias 
individuaes, com tudo se a camarajulgasse util, que 
para-tal fim se lhe officiasse, assim se cumpriria sem 
aemora. E havendo o Sr. presidente consultado 
sobre este incidente á camara, foi resolvido que se 
expedisse o !fiei o á repartição dos negocios da guorra 
para o fim indicado. 

-continuando no expediente recehiào, leu o Sr. 
secretario Souza França este 

cc OFFICIO 

« Illm. e Exm. Sr.- Sua 1\lagestade o Imperador 
manda reJDetter a V. Ex. as duas inclusas consultas 
da junta do commercio, agricultura, fabricas, e 
nav~gação sobre req~erimen~os d~ Maf!Oel Cypdano 
de Freitas, e Joaqmm Jose de Siqueira, para que 
chegando as ditas consultas ao conhecimento da 
camara dos deputados, possa resolYer sobre os seus 
objectos a assembléa legislativa.- Deus Guarde 
a V. Ex. Paço, em 29 de MaiO de 1826.- José Fe
lecialw Fernandes Pinheiro.- Sr. :l\lanoel José·de 
Souza França. » · 

Ficou a camara inteirada, e resolveu-se que as 
consultas indicadas fossem remettidas á commissão 
de commercio, agricultura, industria e artes. 

Passando-se á 2a parte da ordem do dia, declarou 
o Sr. presidente entrar em discussão o. ro·ecto de 

_Jei, apresentado n!l ses~ão de 27 _d~~e ~ez, pe a 
~miSSRO .. .dª ___ verificaça() _dos pod!'lre~ 1m pondo 
pena"S'áquelles, que sendo nomeados deputados, ou 
senadores, forem omissos em vir exercer as suas 
funccões, e ás autoridades, que para isso intervierem. 
E báYendo o Sr. primeiro secretario feito a leitura 
deste projecto, principiou o debate, tendo a palavra 

O SR. CusTODIO Das:- Sr. presidente, é preci~o 
que eu saiba. se posso fallar em globo sobre este 
projec.to, ou sobre cada um dos seus artigos. 

O Stt. PRESIDENTE:- O illustre deputado póde 
fallar, como lhe convier, segundo o regimento. 

O Sn. CusToDIO DIAs :- Se se trata desta ma
teria em globo, digo, que o projecto me parece justo, 
e muito necessario : porém se entramos na analyse 
dos. seus artigos, tenho a ponderar o rigôr da pena, 
que se faz recahir sobre a camara ommissa em passar 
os diplOmas aos eleitos deputados : nem posso 
deixar de me oppõr nesta parte ao project(). Eu 
sustento, que as camaras não devem soffrer esta 
multa. Que são estes homens, que ordinariamente 
occUpão os cargos das camaras -? São nada, são uns 
miseraveis ; e por isso não devem ser punidos com 
penas tão graves •..• 

O SR. VERGUElRO { interro·mpendo) :- Eu re
queiro a ordem : por ora só se trata da materia do 
projecto em geral, se póde, ou não ser admittido. 

O SR. CusTODlD DIAS (continuando) :-E' sem 
duvida sobre a materia em geral que e11 vou fallar. 
E então não estou. na ordem "! Eu digo que este 
pr0jecto é demasiadamente aspero : se ha quem se 
opponha a isto, appareça : eu estou bem sciente do 
que digo. 

Sr. presidente, os homens ordinariamente são 
levados com força para occuparem estes cargos de 
vereadores, e procuradores das ca.maras, e os homens 
de .bem quasl nunca querem ser perpetuos cama-

~stas; e por isso que ~stão fo!'çado~ nestes empregos,
e o meu parecer que ne:'l soffrao mais penas, e multas. 
Nem elles na ommissão da remessa dos diplomas aos 

, deputados tem crime, ou culpa, porque mereção 
castigo. Elles são como bonecos da China, que estão 
sempre a acenar com a cabeça : elles fazem o que 
lhes manda o presidente. Por tanto senão obrã;} 
sempre o bem, não é por sua culpa : com penas tão 
asperas não é que se hão de tornar melhores, Elles 
estão inteiramente subordinados aos presidentes 
das camaras, e debaixo do seu mando. Reconheço 
que o fim destas penas é o bem geral dos povos, 
com tudo eu me opponho que ellas recaião sobre 
os camaristas ; pois sendo os presidentes tudo nas 
camaras, são elles unicamente os que devem soffrer 
a punição. Por isso voto contra a multa imposta 
na fórma do projecto. 

O Sn. Cauz FFRTlEIRA :-Eu julgo desnecessario 
este projecto de lei, ao menos pela maneira, J?Orque 
se acha concebido. ( Leu o 1° § do projecto ) Noto 
neste paragrapho primeiramente huma falta consi
deraYel. Por isso que qualquer cidadão, que recebeu 
diploma de deputado e senador, não concorreu logo 
a tomar assento na camara respectiva, não se segue 
que deva logo ser tido como criminoso e incurso em. 
pena. Podem haver mil causas, que o obstem a 
cumprir este dever; e esta clausula deve ser decla
rada muito expressamente na lei, pois emquanto se 
não provar deliberada ommissão da sua parte, 
sempre a opinião está a seu favor. Taes são os 
princípios da Jurisprudencia. De mais esta pena 
é desproporcionada em relação ao delicto, muito 
principalmente quando na pratica é summamente 
difficil, e talvez impossível provar-se a imputacão 
deste crime, que depende do conhecimento do aniJÍ:Io, 
com que o réo deixou de se apresentar na camara, 
para que fôra eleito ; pois um só pretexto, que ai
legue, v: g. de molestia, acompanhado com qual
quer attestado de medico ou cirurgião, o põe a 
salvo da lei. Donde vem que semelhante pena rarís
simas vezes se poderá verificar •••• 

O SR. 1\IAB. {interrompendo) :-Levanto-me só 
para dizer que os illnstres Srs. deputados, que tem 
fallado, tem-se desviado da ordem. Nós não temos 
a tratar, senão das ''antagens, ou inntilidade deste 
projecto : por outra se deve haver uma lei, que· 
obrigue aos deputados e senadores a vir exercer ·as 
suas funcções ; pois como o projecto tem de passar 
á segunda discussão, podem-se então fazer as emen
das que forem offerecidas e approvadas. 

· O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA :- Eu pouco tenhó 
a accrescentar, mas isso mesmo reservo para a st~
gunda discussão, se a camara entender que a ma
teria ~eve ficar adia~a. 

O Sn. CusToDio Dus : - Esse foi o motivo por
que eu antes de fallar, perguntei se era licito tratar 
já de cada um dos artigos do projecto. 

O Sl\. BAPTISTA PEREÍRA : - Como a discussão 
versa sobre a utilidade desta lei, qne se projecta, 
devo declarar sobre ella a minha opinião. Eu voto 
contra o projecto, e -sempre serei de parecer con
trario, todas as vezes que se propozerem leis des
necessarias, como esta me parece. Esta lei seria 
util se com ella se podesse remediar o mal, que se ·. 
pretende evitar : po.r outra, se por meio desta me
dida se podesse conseguir que os senadores e · de
putados viessem a tomar assento. Mas eu não me-
persuado que semelhante lei possa produzir o effeito 
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desejado, porque a causa da ommissão, que se nota, 
e trata de punir, éstá fóra do seu alcance. 

Eu estou persuadido que nenhum deputado ou 
senador, que está convencido de quo vem concorrer 
para a felicidade da nação, deixará de obedecer ã 
sua voz imperiosa. Estou inteiramente convencido 
de que aquelles, que o não tem feito, tem tido 
justos motivos. Demais, Sr. presidente, a nac:ão 
ainda lhes não deu aquelle valor, quo é devidÕ a 
tão alto emprego: quando a nação estiver persua
dida das 6rrandes vantag~ns que póde tirar da as
sembléa, e der aos seus representantes o lugar, que 
justamente lhes compete, então todos quereráõ ser 
deputados, e logo viráõ a tomar assento, e o cidadão 
não necessitará de uma lei que o arra~te a vir servir 
á nação, que o distingüe, e honra com a sua con
fiança; ·e quando elle frio fechar os ouvidos á voz 
da patria, a opinião publica o collocará na ordem 
dos seus inimigos. 

o SR. v,\SCONCELLOS:- Oppõe-se o nobre depu
tado á publicação desta lei, tratando-a como des
necessaria : mas bem se mostra pelo seu discurso 
que o honrado membro reconhece não existirem os 
estímulos indispensaveis para vencer os caprichos 
ou frieza daquelles que recusão desempenhar os 
deveres de representantes da nação. Reconheço que 
esta lei seria inutil, se se dessem as circumstan
cias, que figura: mas de facto 1.1ão apparece o zelo 
que é tanto para desejar, e observa-se que na rea
lidade alguns não comparecem, sem ao menos jus
tificarem o impedimento, que os retém. E não 
devem ser compellidos ? 

Esta lei não impõe nova obrjgação, porque est.a 
existe, logo que se verifica a eleição de represen
tante da nação : por ella só se declarão penas para 
moverem os remissos, e surdos á voz do dever o 
mais sagrado. Nós somos servos da nacão, e de
vemos servi-la por força: aquelle que ·o recusar, 
deve ficar, ao menos por algum tempo, fóra do 
gremio da mesma nação. 

O Sa. BAPTISTA PEREIRA:- A lei castiga infrac
cões, mas não obriga a factos. Sem pena não ha lei 
perfeita. Os motivos de obrigar existem nos pre
mios e penas, e estas suppõe vontade delibe
rada na transgressão, isto é, crime. Debaixo destes 
princípios, digo que não existe crime n<J. ommissão, 
que se pretende castigar com esta lei. Eu quero 
que a nação convide os seus representantes, e 
os obrigue por meio do premio, e da distincção, e 
não por castigos odiosos. Que maior pena póde 
soffrer o que é nomeado deputado ou senador, do 
que a indignacão publica'! 

Eu creio Sr: presidente, que não póde haver cas
tigo mais grave, do que a · infamia de facto, em 
que incorre o rebelde á nomeação dos seus conci
dadãos : na realidade esta infamia não tem com
paração alguma com a privação, de que trata o 
§ 1 o do projecto. 

da tutclla, é obrigado a aceita-lo até com pena de 
prisão : e não será o deputado, que desobedece á 
voz da patria 'l 

E' verdade que as nossas instruccÕes são mancas 
porque. não decla~ão a pena . ao "revel : e que é 
que vai fazer a lm que se proJecta, se não munir 
com penas a obrigação imposta pelas ínstrucções '1 
.. Nós temos no Ri~? de Janeiro um deputado, que 
Ja recebeu o seu diploma, e que ainda não com
pareceu nesta camara ~ talvez que, se já existisse 
uma lei, que fulminasse penas aos ommissos já este 
deputado tivesse vindo ajudar-nos na nossa t~refa. O 
que ~ó~ pois fazemos na publicação deste projecto 
de le1 c all_lea~r com penas aquelles, a quem faltão 
outros estJmulos, que o movão a vir cumprir o 
seu dover. (Apoiado! apoiado f) 

O Sn. Onomco 1\IENDES :-Sr. presidente, mal 
poderemos legislar, !!em termos a camara com
pleta : a boa decisão das malerias pende muito 
do numero dos deputados, pois o que escapa a 
sessenta, póde não escapar a cem. Se (l svstema 
constitucional já entre nós esthcs~c arraigãdo, se 
já se houvel!se formado o caracter brasileiro, sem 
duvida lodos quereríão ser escolhidos do povo, e 
os deputados terião concorrido a esta camara. 1\las 
olhemos ao nosso estado actual, e legislemos se-
gundo as circumstancias. • 

Por ora muitos não querem vir, porque julgão 
isto mal seguro : muitíssimos não tem concorrido, 
porque assentào que com a sua ommissão agradão 
e fazem a corte ao ministerio. (Apoiado f) Um em 
quem a pouco fallou o Sr. Teixeira de Gom·êa, tal
vez tenha incorrido nesta censura ; o que não 
quero affirmar, porque o não conheço. 

Emfim quando o ser deputado não fOr um onus, 
mas tão sómente um emprego honorifico, os eleitos 
hão de ser mais apressados : agora temos necessi
dade de obriga-los, quando menos, para conservar 
estas formulas constitucionaes. Voto portanto pelo 
projecto em geral, se bem que na discussão, quando 
tratarmos dos seus artigos individualmente, tenho 
que oppõr algumas duvidas. 

O Sn. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, a indi
gnacão publica, que o Sr. Baptista Pereira inculca 
com·o o mais forte motivo para compellir os repre
sentantes da nação a 'ir desempenhar a confianca, 
que seus concidadãos delles fizerào, se é poderôsa 
para uns, para outros é insutlicientissima. Portanto 
o projecto deve passar, posto que sobre a sua letra 
haja muito que ponderar : e por isso voto a favor 
da sua mateda em geral. 

O Sl\. TEIXEIRA DE GouvÊA : -0 nobre deputado 
affi.rma que não descobre crime na o~missão d.?s 
membros das duas camaras, que se nao apressao 
a' vir tomar o assento, que lhes compete. Além da 
lei geral, que obriga a todos os cidadãos a desem
penhar os cargos, que a patria lhes confia, temos 
as instrueções para· a nomeação dos senadores e 
deputados, que declarão, que nenhum cidadão se 
póde escusar de qualquer destes empregos : e nã_o 
será criminoso o que . se declara contra esta lei, 
contra as instrncções 't O tutor que recusa o o nus 

O Sl\. SouzA FRANCA:- Nenhuma lei é mais no
cessaria do que esta, Sr. presidente. A quem servi
mos nós 'l Não é a uma nação que ainda ha pouco 
se remio do despotismo, para se constituir debaixo 
de um governo constituicional '! Podemos duvidar 
que ha entre as familias brasileiras quem deseje 
dar com elle por terra'! (Apoiado f) Que existe a 
intriga occulta, e que existirá por muitos annos'l 

Oh 1 Sr. presidente ! Eu tenho de offerecer uma 
~menda ao projecto de regimento em devida occasião 
para que todo o deputado, que faltar aos seus de
veres, seja accusado nesta camara. E os cidadãos,. 
que não aceitão a representação dos povos, deveráõ 
ser castigados só pela indignação publica '1 

Elles não fazem caso da indignação publica; ~ 
só quando se a chão opprimidos é que clamão ·(( cons
tituição, onde estás t » Então é que suspirão por 

4R 
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aquella constituição, para a qual os mais tem tra
balhado. 

Em Inglaterra não se infringe, nem se ataca a 
constituicão: ella est<Í no seu auge, e o melhor 
possível. ·A camara dos commus, como diz certo 
escriptor, faz hoje tudo, e o r1ue quer: só não faz 
um homem, nem uma mulher. A nossa nação não 
se acha nestas rircumstancias, e po1: consequencía 
faz-se necessario que passe não só esta lei, mas 
outras muitas para o fim projectado. ~ão merecem 
contemplação homens, 'lue tratâo em pouco o ser
vico da nadio : a reproraeão, em qw~ incorrem pela 
opinião pÚI.Jlica, é certa1nente uma justa punição, 
mas insullicicnte para despertar nelles o zelo pelos 
seus deveres. O povo não dcn~ ser castigado pelos 
seus representantes ommissos, como pretende o 
Sr. Baptista 'Pereira : soffrão antes elles as penas 
da sua rebelclia. Portanto voto a favor do projccto. 
(Apoiado!) 

O Sn. CusTomo DJAs: -Tem-se dito que ha lei, 
que obriga os deputados a vír tomar assento nesta 
camara. mas eu não sei que Sl·ja lei aquella que 
não é armada de pena, para poder ter elfeito. Por 
isso é necessarío que passe este projecto, para dar 
caracter de lei a esse artigo das instrucções. 

E' verdade \IUe os deputados, que faltão, não 
devem ~er tratados com l'igor, porgue nós ignora
mos se tem ou não justos motivos. Demais, Sr. pre
sidente, ainda lhes cheira isto a chamusco, e por 
isso não podem ser obrigados a ,·ir tomar assento. 

Eu não digo que não hajão penas, e que ellas 
não seJàO impostas com rigor, mas quizera que 
fossem proporcionadas ao delicto, e tacs que os 
moYesse aos seus deve1·es, porquanto elles receão 
que ainda lhes cheire a esturro. Portanto sou de 
parecer que passe o projecto á segunda leitura, e 
então faremos algumas emendas. 

O Sll. Lo: o Cot.:nNno:- Pergunto, se esta lei é 
só para a presente legislatura, ou se fica em vigor 
para as outras'? 

O Sn. Y\scoxcELLOs : -Já satisfaco ao illustrc 
deputado: ha de durar, eruqtlanto não· houver outra 
que a derogue. 

O SR. L1~0 CouTINHO : -No projecto não se acha 
essa declar:ação : o que vejo é q11e devem os repre
sentantes vir tomar assento nas camaras compe
tentes ; e não se declara se é nesta, ou em todas 
as legislaturas. 

O Sn. TEIXEIRA DE Gouvh : - Não se declara, 
mas entende-se que é Eú para. esta legislatura. 

O Sn. Lrso CouTINHo:- A. duvicla tira-se bem: 
queira o Sr. presidente mandar ler. 

O Sn. SouzA FRANCA: -E' só por causa da ordem 
que eu me levanto, e para dizer que o illustre de
putado está fóra della. 

O Sn. Lu~o CouTINHO: - Estou muito bem na 
ordem, e por isso posso fallar, e dizer que este pro
jecto não está bem concebido. Ainda mais, Sr. pre
sidente, ha de ser obrigado o d~putado a vir tomar 
assento'! 

O projecto deve passar, mas nunca obrigar, e 
constranger qualquer a toma\· um cargo, que póde 
rejeitar. Supponhamos que me dão um emprego, 
que eu não quero por circumstancias, que tenho, 
v. g. por ter mulher, filhos, numerosa família, e 
me não faz conta tomar uma responsabilidade, que 
prende- a mí~ha liberdaqe, e s~ _oppõe aos meus 
interesses ; nao o podere1 eu reJeitar '! 

Não duvido que o cargo de deputado faca conta 
em certas circumstancías, e a algumas ·pessoas, 
como succede em Inglaterra. Em Inglaterra Sr. pre
sidente para ser deputado gastáo-se muitos mil 
cruzados; porém nos intervallos das sessões vão 
os deputaaos ás suas casas cuidar dos seus inte
resses, porque lá ha boas estradas, e caminha-se 
em carros de posta no,·enta, e cem leguas en1 24 
Jwras. Assim vão a.o seio de suas famílias em muito 
pouco tempo tratar de seus negocios. Aqui o des
graçado homem, que não tem posses para gastar, 
não_póde acceitar semelhante cargo. 

Pergunto eu : ha de ser constrangido a vir do 
centro da província do Pará um cidadão, perdendo 
todos os seus interesses, sem poder ganhar o pão 
para sustentar a sua família ? _ 

Quando a nação reconhecer a utilidade que tira 
destes homens, e occor1·er ás suas necessidades, 
então elles Yit•áõ procurar estes lugares, e não se 
hão de escusar. 

Se os deputados fossem todos homens abasta
dos, bom seria, para deixarem ás suas familias, 
ausentando-se para distancia de milhares de leguas. 
Por estas razões é que desejava que se declarasse, 
se esta lei é perpetua, oú não; porque a ser t~ 
són~ente para esta legislatura, consinto que passe o 
prOJeCtO. 

O Sll. Tt:IXEIR.\ tiEGouvh :-Oillustre deputado 
fallon inteiramente fóra da ordem. (Apoiado !) No 
ponto em que tem insistido, as instrucções. porque 
foriio nomeados os membros desta legislatura, nada 
dizem: porém ou eu estou muito enganado, ou a 
medida, de que se trata, é. meramente provisional 
para a presente legislatum: pois estou persuadido 
que as eleições para a seguinte não hão de set· re
guladas pelas mesmas instrucções, mas sim pelas 
que esta legislatura para isso organisar; e para então 
ficãu reservadas as providencias, que se julgar ne
cessario dar sobre este objecto. 

Eis o que entendo na materia, e por isso parece
me muítt;J fóra do nosso proposito indagat·mos agora 
o procedimento, que se deve ter com os membros 
da 3 .. e 4.. legislatura; se poderáõ, ou não escu
sar-se, se deveráõ, ou não ser compellidos com 
ameaças, e penas. 

Neste projecto propõe-se tão sómente aquellas 
medidas, que parecen~ adaptadas para os deputados 
e senadores desta legislatura, que se mostrão om
míssos nas suas obrigações, e rebeldes á lei, que os 
chama. 

Tenho-!ne expli~ado sobre o co!lceito, que faço 
da materm do proJecto em questao, e sobre o que 
me parece razoavel; porém se o illustre deputado 
pretende uma decisão em fórma sobre a duracão da 
lei, que se projecta, respondo com as expressões do 
Sr. deputado Vasconcellos, que ella ha de subsistir 
emquanto não houver outra, que a derogue, visto 
que não se lhe limita a existencia. · 

O S1i.. SouzA FRANÇ.l:-A lei, que se torna inutil, 
ou prejudicial, revoga-se: isto é o que póde acon-:
tecer com esta, que se tenta promulgar; e pc•rtanto 
não vem ao caso a incidente lembrada pelo illustre 
membro o Sr. Lino Coutinh~. Muito menos pezo 
ainda tem o argumento, de que póde ser injusta a 
disposição em uma ou outra hypothese acinte pro-· 
curada : a utilidade geral é o fim das leis, e não o 
interesse particular • .. 

Quando a patria chama em sua defesa os sens 
filhos, não são elles obrigados a acudir com as armas 
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nas m"Ítos? Poderá alguns delles dizer que não póde, 1 soldado, apparecião grandes actos de bravura e he
porque tem mulher e filhos? Seguramente se taL roismo, mas quando se principiou a agarrar gente 
fizer, ha de incorrer no crime de lesa-nação, porque por força, que succedeu? Perdas da patria, des-
não coopera para sua defeza. troços, etc. 

E o que é a representação nacional? Que é o systema Ora pergunto eu : o ~~pulado mercenario, por 
constitucional representativo? Não é o baluarte dos assim me explicar, poderá fazer boas leis? Poderá 
direitos indíviduaes contra os ataques do inimigo arros~ar o despotismo? De certo quP não. Aquelle, 
commum, o despotismo? Como se ha de privilegiar ·que.não· vier por amor da nacão, jámais poderá 
alguem por mais fortes.razões, que tenha, para não pelos castígos tornar-se patriotâ. 
vir tomar o seu posto, e ser a sentinella da patria Se eu conhecesse algum deputado que viesse para 
contra os assaltos do despotismo 'l De maneira ne- aqui obrigado tão sóm~nte pelas penas, evitaria sen
nhuma. tar-me junto delle: era para mim tido por um fraco 

Todo e qualquer cidadão tem obrigação de de- soldado, que á primeira vista do inimigo abando
fender a sua nacão: seja soldado ou não, seja de naria o s .. m posto. Só aquelle, que vem chamado 
qualquer profissão, magistrado ou ecelesiastico. pelo patriotismo verdadeiro, é que póde resistir e 

O primeiro e mais sagrado dever é a defesa da bater o inimigo; porque os outros eu supponho se
patria tanto dos inimigos externos, como dos in- melhantes a estes recrutas, que se vão levar ao ma
ternos; tanto uns como outros tratão de captiva-la e tadouro, e que não hão de sacrificar os seus inte
opprimi-la : uns e outros são igualmente para te- resses particulares, ~ara fazer a felicidade geral. 
rem-se em horror ..•... e não sei se diga que os (Apoiado f Apoiado.) 
segundos são mai~ perigosos, porque não atacão ~e o Sn. An.\UJO VUN:i,\ :-Eu não posso deixar 
fre~te, mas s?la~a? o systema_, que deve garantlf de expender as razões muito ponderosas, que se 
as liberdades mdi~Iduaes. (ApOiado I( oppõe a esta lei, que se projecta, além das que acaba 

Cada dep~tado e nomeado para nr tomar neste de explanar o Sr. Lino Coutinho. 
augusto recmto as ar~a.s ~a palavra, _para de~end~r Eu considero o representante coacto como um 
?s pov?s .contra esses 1_mm1~os ternv~1s : a obngaçao partidario Jo systema despotico, que procurarã em
e acudir a voz da patna, nao h~ razoes, q~e o es- pecer o bom andamento dos actos da assembléa 
cuzem; deve acceitar a nomeaçao, e ter I_Dll!ta honra geral. Deve portanto produzir esta lei um e !feito 
em merecer a confiança do~ seus constltwntes. Se contrario ao que desejamos : taes representantes 
não vem, é por pertencer a classe d~quelles,. que melhor será que não venhão profanar o tribunal 
querem comer do que os outros trabalhao; (Apotado! mais auO'usto da nacão. 
Apoiado 1) e que~em ser ~efendidos por aquelles, . a Talve~ não sejão estas razões acceitas, como me 
quem elles chamao atrevtdos. _ parecem dignas; e então direi, que na pratica tor-
Mas~ quan~o soffrem oypr~ssao, e os go~pes do nar-se-ha inteiramente irrita, e illusoria a lei, com 

despot1smo, sao elles os pr1metros, que clamao ~ela qUe se pretender obrigar com penas a qualquer a 
constituição, e querem gozar dos seus benefic1os. vir cumprir os deveres de representante da nação. 
(Apoiado geral.) . Qual será o homem, que não ache um medico ou 

Portanto, Sr. presidente, taes homens devem ser cirurn-ião que lhe atteste uma enfermidade simu
corgpellidos aos seus deveres com a ~omminaç~o ~e Ia da ·l'De que vem pois a servir estas penas ? Que 
penas, bem como. aq~lelles, que ou dtrecta ou md1- será a lei, que as impõe? Um papel i nu til. 
rectamente contnbutrem para que os representantes 0 que fõr amante de sua patria ha de vir servi-la 
da nação nã? venhão de~en~e:-la !la. assembléa sem ser coacto, e aquelle que o não for, ha de achar 
geral; e debaixo destes prmctpiOs msisto que a todos os meios de se evadir. Portanto tenho este 
mataria do projecto_é_util, e que nada valem os ar-, projecto como absolutamente inutil. 
gumentos da oppostçao. ·. . . Julgando-se terminada a discussão, C?nsultou o 

O SR. OnoRICO MENDES :-Contra o proJecto aqm. Sr. presidente o ''oto da camara, e fm resolvido 
~e trouxe a terreiro a liberdade_ do cidadão; mas _a I que o projecto em questão passasse á segunda dis-. 
liberdade, para usar da expressao de um dos mats cussão. . 
respeitaveis · escriptores, não consi,.ste em fazer cada 

1 

Declarou então o Sr. presidente que se _entrava 
um o que quer, mas em fazer o que dev~. . . na 3a parte da ordem do dia, que era a discussão 
N~ste caso c~da _um d~ve q~erer vtr servt~ a do projecto do regimento inler!_lo, apresentado pela 

patna :-quem nao vier, seJa casugado. E_:;te castigo commissão· competente na sessao de 17 deste mez: 
nada tem de contrario ao que se chama hberdade na e lo"o o Sr. secretario Souza França fez a leitura do 
sociedade civil. titulo e primeiro artigo assim concebidos : 

O Sn. LtNO CouTINHO :-Nada ha mais facil do 
que imaginar brilhantes theorias, e conceber bonitos PROJECTO DO REGII\IE!\'10 INTERNO DA CA-
ramalhetes, que na pratica nada valem.. . MAHA DOS DEPUTADOS 

C.\PITULO I 

Da sessão prcparatoria 

Diz o honrado membro, que, quando a patna 
está em perigo, chama a todos os cidadãos para a 
defender, e figura a assembléa como um exercito 
juridico. 

Quando se chamão os cidadãos _para a ~efeza da Art. 1.0 Oito dias antes.do destinado para. aber-
patria, por ventura ~oncorrem toü~~? Va1 aquelle tura da assembléa geralle0>islath·a, ainda que Dia
que é agarrado: vao os proletanos, que expoem Santo ou domingo srja, concorrerão os deputados 
0 seu sangue par_a defender e guardar o dinheiro ao salão da camara delles, pelas lO horas da manhã. 
dos outros que ficao. Acabada a leitura, pedio a palavra, e disse 

Além disto um exercitl) composto dos homens de O ~R. Cr.EMEN!E PF.RElR.\ :-Eu sou de opinião, 
abastanca é capaz de defender a nação? Vemos que e creio que IJUasl toda a ca~ara _tambem o t>, que 
é gente. fraca para se bater no campo. . _ ? melhor ser1a ~pprovar-se mlermamente este pro

Nas anti0rasrepublicas, em qu'3 todo oczdadao era· jecto, como regimento da camara, guardando-se a 
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discussão y01ra depois; porque nós. prec_i:;amos ~~~r 
já um regmlcnto proprio, e este prOJCCtoJa tem s1do 
sumcientemente examinado por todos os senhores. 

O SR. VAscoNCELLos:-0 illustre deputado prc
Yenío-me: eu queria propor o rnesmo. 

A cslc tempo veio á mesa, e !oi lida pelo Sr. 1• 
secretMio il seguinte 

« J:VDJCAÇ:\0 

u: Que o projecto do re{,;-imento i~torno se ap
pro-vc interinamente, para st: cump~u·, c. se fiJI)II
larem os trabalhos da camara.-Jia1a. >• 

Sendo apoiada esta proposta, req_uerida e appro
vada a nr"encia foi se.,.unda vez bda c entrou em 
discussão~ tend~ a pal~vra, ex.primindo-se por este 
modo 

O 811. L1:-ro CouTJ:-;ho:-Eu sonde parecer que 
se ap{lrovc interinamente este projecto, m:~:s pe~o 
que \ . Ex. destine sempre na ordem do d1a me1a 
hora para a ~ua discussão. 

O SR. Pli.ES!Duu:-Pois a discussão ha de ficar 
$USpensa? 

O Sn. Lz:..-o CotJl'JNI!o :-De necessidade se ha 
de s nspentl(>r, ,;e não for destinado al~um tempo _das 
!'essües para o empregarmos neste objecto: por ISSO 
cu requeiro que se reserve para e!le meia bora todos 
os dias. Do contrario estará sempre a camara com 
regimento provisorio. 

O Sn. V .(.<;COXC!i:r.Los :-Eu .neho que não de,·emos 
tratar da discussão deste regimento, ~?mquanto não 
th·ermos alguma pratica, adquirida com tenpo ; por 
que ella é que nos ha da ensinar a conhecer o q_ne 
é mais conveniente para o and~mento dos n~goctos 
que se tratão nesta camara. Alem de que ao 1llus tre 
deput.:Jdo não perlence fixar as horas da discus~ão, 
nem as materias que se devem propor á dehbe
raÇão da camara: isto é só do Sr. presidente. 

O SR. t1xo Co~·-rr~·H<J :-0 honrado membro não 
diz bem, quando amnna que eu estatúo sobre . a 
ordem e o tempo das discussões, porqne eu pedt a 
V. l::x. que fizesse divisão do tempo, e não or
denei. 

.Tulgando--se finda a di~ussão, foi a indicação 
posta a Yotos, c appruvada: e pedindo immediata
mente a palavra, disse 

O Sn. MAu :-Em consequencia da a_pprovação 
Jesta índicação1 de,·e-se declarar que esta revogado 
o regimento ant1go. 

O Sa V ASCOl"CELLOS :- Parece-me que is!IO não 
é ubjecto de deliberaç-ão_: a lei posterior por sua 
natureza revoga a anterzor. 

O SR. MAIA ;-Mas é objecto de declaração. Estes 
são os mesmos termos da legislação : é necessario 
fater oxpressa declaraÇão de uma lei, que se re
voga. 

O illustre deputado enviou á mesa esta 

« JNDlCAÇÃO 

a Que se deelare revogado o regimento· aotig~, 
para mais se não poderem al.legar as suas det.emu
naçào, excepto querendo otrereeer--se.como emen_
das.-Maia. » 

Sendo lida pelo Sr. 1 o secretario, foi apoiada, 
e . entrando em discllSSáo, impugnou-a por este 
modo 

O S11.. V~acu~;Jao :-Eu creio que por ora 'deve 
ser declarado suspenso o re&<imento antigo : na o 
convem revogar uma lei com tal precípitação, e ore
gimento é r~Jmente uma lei para es~ camara. Re
,.o.,.a-lo instantaneamente-, sem ser por outra lei , 
ao 

0
mcu l'cr, é um passo irregular, é um abuso, que 

pode scr\·ir depois de exemplo. .Portanto o que se 
póde pur ora Jazer é suspender a pratica daquelle 
regimento, emquanto se discute, c fica approvado Q 
moderno. 

O nobrr. orador em·iou á mesa a seguinte 

a F.liE:I"llA 

" Proponho que o pNjecto de rc<;íwento Hgue 
pro"isoriarllcnte em e.xecução, suspenso o antcrror. 
- Verg11eil·o" 

Lida na mesa, c apoiada competentemente, passou 
lug<1 a fazer parte no debate, insistindo por este modo 
na sita opinião. · 

O Sn. Mu.1. :-Eu entendo que o tC{,rimento oào 
tem a natureza d.aquellns leis, qur. sú por outras 
podem ser revogadas ; porque é um simpl~s regu· 
lamento para o governo. economico desta camara. 
E como não tem de passar pelas formalidades, que 
a constitnicão estabeleee, llâo está no caso, em que 
o Sr. dl!putado o ron~idera. : por isso persuado-me 
<{UC póde ser revogado já, e por uma indicação, sem 
os inconvenientes, que pondera. 

O SR. VERGUEmo :-Os efTeitos da suspensão 
póde-se dizer quo são os mesmos, que os da revo.: 
garâo; mas a raúwlle se fazer esta diffcreuça está 
no • perigo de se admitlir facilidade na revogação de 
leis. Embora seja esta lei domestica: desejo que em 
semelhante ponto se guardem sempre as solemni
dades indispensaveis : se ha necessidade de sus
pendel-a, suspenda-se, mas não se rero_gue sem ser 
por outra lei. 

O SR. :\hu :-Já por nós for ao praticadas as 
sol emnidades, de que falia o illustre deputado, 
quando, antes de se Ol"&'llnizar este projecto, se 
questiono~, se o ~egimento que t~nhamos e~a, ou 
não suffic1ente ; JUlgando-se enlão gu~ nao era 
adap\.ado para as actuaes circumslancJas, e que se 
fazia uecessaria a adopção de outro. Tratamos por 
t.nnto já este ncgocin com a madur~za, que requer: 
e estamos no caso de o dicidirmos sem oscrupulo. 

O SR. VAscoNCELLOs :- Sr. pres idente, de que 
maneira foi adoptado este regimento, que hoje se 
despreza '1 Foi do mr.smo ruodo, porque agora se 
trata de o revogar. Então houve uma indicação para 
que elle intednament& regulasse a marcba dos tra
balhos rla cam<~ra, e l10je por outra indicaç-ão pre~ 
tende-se que seja. revogado: qual é pois a irregula
ridade, que se póde notar nesta procedimento ? Eu 
acho que nem devemos gast:"lr t empo em tal questão. 

O SR. LINO Cotrri:<:Ko :-.Aqui já por vezes se 
lem dito quP. o :regimento interno é uma lei, mas 
eu sempre fui de voto que não é lei. ; é um estattdo 
da nossa casa, sem as propriedades de uma verda
deira lei, uma das ,uaes pela nossa constituicão é a 
sancç.ão imperial. Para que pois l1avemos de usar 
da palavra a revogar "'l O regjmento não é lei é 
um compromisso da nossa irmandade : admiu.a-se 
esta comparação. Fez--se·um novo regimento, por . 
consequencia acabou, caducou o velho. Por tanto 
urna vez qtte está approvado o novo, creio escusado 
declarar-se quejã não regtlla, ou que fica revogado 
o antigo. 
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O SR. Cusromo DIAs :- O regimenro é uma lei 

feita pela assembléa constituinte : foi por ella sauc
cionado, e a assembléa praticou na sua adopção 
tudo, quanto podia, e devia fazer : nada lh.e falta 
para ser considerado como lei. Pôr isro em duvida 
é ir contra o vencido : é um absurdo dizer-se p 
contrario. Declarando-se que fica suspenso o regi
mento antigo, mostra-se o respeito, que conservamos 
ás leis ; e eu acho que nem deve ser revogado, 
porque podem-se colher delle muitas cousas boas 
e uteis, que talvez se devão adoplar. 

O SR. LINO CouTINHO :- O honrado membro 
( perdôe dizel-o } não entende bem o que é lei : e 
como nota de absurda a minha proposição, quero 
mostrar-lhe que não é. O nosso regimento é um 
compromisso, torno ~ dizer, porque a !egislatura, 
que vier, póde orgamzar outro que fara caducar o 
que ha pouco foi approvado. Não P.recisa ,d.e s~ncção 
para ter vigor, quando esta quahdade e mdlspen
savel nas leis. A lei obriga a todos os cidadãos, e o 
re!!imento só tem força para os da casa. Portanto 
fu~dado nestes principipios genuínos não duvido 
affirmar que o regimento interno não tem caracter 
de lei não é lei. (O illustre orador continuou a 
fallar,' porém ~aven~o al~um rumor nas galerias, 
não pôde ser mrus ouVIdo. ) 

O SR. OnoRICO MENDES:- Dos princípios do hon
rado membro vou tirar um corollario, que envol
vendo em si um ab!õurdo, mostra que esses princípios 
tambem são uns absurdos. Diz o illustre deputado 
que o regulamento .interno não~ lei, porque pa~a 
ser lei era essencial que obngasse a todos os CI
dadãos. Corollario: logo não é lei aquella determi
nação sanccionada, que obrigar, por exemplo, aos 
ministros de estado unicamente : qúero dizer, isso 
que os outros chamão (( le~ da r~sponsabilidade ~os 
ministros» mas é o que amda nao lembrou a mn
guem. 

Terminada a discussão, propôz o Sr.-presideúte a 
votação da camara a indicação do Sr. Maia; e sendo 
approvada, ficou prejudicada a emenda do Sr. Ver-
gueiro. . 

Declarou o mesmo senhor achar-se em discussão 
o 1 o artigo, já lido, do regimento novamente appro
vado e tendo offerecido a palavra aos senhores que 
se iropuzezsem arrazoar sobr~ a. materia, l~u o 
Sr. Maia, e fez passar ao Sr. pnmeiro secretario a 
seguinte 

ti INDICAÇÃO 

(( Proponho que a "discussão do regimento seja 
regulada pelo que n~lle se_ determin~ a respeit~ da 
segunda e terceira d1scussao dos proJectos de lel.-
Maia. » . 

Lida na mesa, foi apoiada ; ~ sen~o requ~nda, e 
igualmente apoiada a urgenc1a, fo1 venc1da sem 
opposicão e afinal approvada a proposta. 

Dadà ; hora designou o Sr. presidente para a 
ordem do seguinte dia: 1°, a leitura de pareceres 
de commissões, e de ind}.caçõ~s; 2°, segun~as lei
turas de indicações: 3°, d1scussao sobre o regimento 
interno ; e levantou a sessão ás duas horas da ~rde. 
-Manoel José de Souza Fra?UJC!',. secretario.
Fra.ncisco Gome.s de Ca71tpos, o redig10. 

a RESOLUÇÕES DA CAMARA 
« IUm. e Exm. Sr.- Tendo representado o ma

rechal de campo :José Arouche de Toledo Rendon, 

eleito deputado á assembléa pela província de 
S. Paulo, achar-se inhabilitado de vir tomar assento 
nesta camara pela sua jdade de mais de selena 
annos, e pelas molestias, que padece o que compro
vava com documentos : resolveu a mesma camara 
que se solicitassem do governo as ordens ne~ssarias 
para que a camara da capital da sol>redita província 
expçdisse o diploma ao 'supplente, a quem tocar. O 
que participo a V. Ex. para que sul1a ao conheci
mento de S. M. I. Deus Guarde a V. Ex. Paço 
da camara dos desputados, em 30 de 1\laío de 1826. 
-jJanoel José de Souza Ft·a1tça.- Sr. José Fe
liciano Fernandes Pinheiro.>> 

c< lllm. e Exm. Sr.-Ten!lo o Sr. deputado pela 
província de S. Paulo, José da Costa Carnlho, apre
sentado diploma, pelo qual mostra haver sido tambem 
eleito deputado á assemhléa geral pela província da 
Bahia : foi resolvirlu nesta camara, na conformidade 
da lei, que o mesmo tomasse assento por esta ul
tima província, donde é natural, exigindo-se da 
camara da capital de S. Paulo a remessa do diploma 
respectivo , a quem por direito competir, para 
preencher a representação da respectiva provirtcia. 
O que participo a V. Ex. para quo suba ao conhe
cimento de S. M. o Imperador. Deus Guarde a 
V. Ex. Paco da camara dos deputados, em 30 de 
l\laio de 1S26.-.l/anoel José de So11za Fra1tça.
Sr. José Felicíano Fernandes Pinheiro. , 

« Illm. e Exm. Sr.- A camara dos deputados, a 
fim de dar ulteriores providencias a bem do interesse 
do estado, necessita que pela repartição dos ne
gocias da fazenda se lhe ministrem os convenientes 
esclarecimentos ácerca dos motivos , porque se 
achão actualmente impostos direitos sobre os livros 
importados neste ímperio , quando antes . erão. 
isentos. O que participo a V. Ex. para que suba 
ao conhecimento de S. M. I. Deus guarde a V. Ex. 
Paço da camara dos deputados, em 30 de Maio de 
1826.-.ll/anoel José de Souza França.-Sr. Vis
conde de Baependy. ,, 

« Ulm. e Exm. Sr.- A camara dos deputados, 
querendo deliberar com acerto sobre varios objectos 
de interesse publico, a fim de dar- as providencias,. 
que couberem dentro das suas attribuiçõ~s, ne
cessita que o governo lhe faça saber, .se amda se 
achão em exercicio as commissões militares, que 
pela reparti~o dos negocios da guerra se mandárão 
crear,. para Julgar os rebeldes em algumas pro
víncias. O que participo a V. Ex. para que suba ao
conhecimento de S. M. I. Deus guarde a V. Ex. 
Paco da camara dos deputados, em 30 de l\laio de-
Ui26,- .Manoel José de Souza França.-Sr. Barão

de Lages. 

Sessão em 31 de Maio de 18~8 

PR.ESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

Feita a chamada ás 10 horas da manhã, Yeri
ficou-se a presenca de 6.3 Srs. deputados, faltando 
com causa o Sr. Cavalcanti, e abrindo o Sr. presi
dente a sessão foi lida a acta da antecendente pelo 
Sr. secretario Ledo, é teve approvação. 

Principiando-se pelo expediente, participou o 
Sr. presidente á camara haver recebido uma caiTã-· 
do Sr. Luiz Augusto May, deputado pela província 
de Minas-Geraes, contendo os motivos, por que não 

49 
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havia comparecido; e sendo lida pelo Sr. secretario 
Souza França, por deliberação da camara foi remet
:tida á commissáo de poderes. 

Te~e immediato lugar a leitura dos dous oficios 
seguitlte$, executada pelo mesmo Sr. França. 

PRiliEIRO 

u Illm. c Exm. Sr.-Accusando a recepção do 
officio de Y. Ex. datado de 2'.2 do corrente, tenho 
de significar a V. Ex. para o fazer presente á ca
mara dos deputados, que, havendo já mandado 
organizar as relações indicadas na tabella, que 
accompanhou o dito officio, segundo as noções, que 
pude haYer das differentes pro,•incjas marítimas 
deste Imperio, faltando todavia ai_n~a algumas, qu_e 
não chegárão, serão ellas transmtttidas ao conheci
mento da referida camara com a brevidade, que (l}r 
possível. Deus guarde a Y . Ex. Paço em 29 de 1\laio 
de 1826.-Fisconde de . Paranaguá.-Sr. :\lanoel 
José de Souza França. ••-Ficou a camara intei
rada. 

Sn. Souu FRAXCA :- Este officio contém uma 
exp_osição, que faz ·o ministro dos negocios do Im
pen<!, <i:os act'?s de infracção da l~i das presidencias 
pronnciaes. Elle affirma que Co1 necessario e .ur
gente infringir esta lei para com algumas províncias 
d~ Imperio: isto quer dizer que em algumas pro
vmcias, não em todas, achão-se militares investidos 
nos cargos de presidente cumulativamente com o 
go~crno da~ arma~. Julgo portanto que contém ma
teria de dehberaçao, c que uma commissão talvez 
a de constituição, deye primeiro interpôr sobre ella 
o seu parecer. 

O SR. Lixo CounNH0:--0 officio cita tãosómente 
a_ i~fracção da lei ácerca da cumulação do mando 
~Ivtl n<_~s governos militares,_ mas é pu~licoque mais 
mfracçoe~ se. tem co~metlido nas disposições da
quella lei. Diz o offic10 que ao passo que forão 
nomeados os presidentes se lhes recommendou a 
installação dos conselhl)s provinciaes •.... 

O SR. PRESIDEXTE (interrompendo-o) :-E' ueces
sarío que primeiramente se declare apoiada a indi
cacão \'erbal do Sr. Souza Frant:a. 

sEGu:soo Supprida esta formalidade, ·sendo a indicacão 
cc lllm. e Exm. Sr.-Levei ao conhecimento de geralmente apoiada, continuou o dito • 

.S. :\1. o Imperador o officio de 26 deste mez, no Sn. Lixo Coun:mo :-Eu digo que a infracc.ão 
·qual a camara dos deputados, para deliberar com não versa súmente sobre um artigo da lei, coino 
acerto sob:::e varios objetos da publica adminis- pretende o ministro, porque é publico que os con
tracão, e dar as providencias, que coubl.'rem nas selhos provinciaes não se tem in>tallado nos termos 
suãs attribui~õcs, requer que o go,·erno lhe mi- de outro artigo da _mesma lei. J~u não S(•i qual seja 
nistre as illustracões convenientes sobre a obser- 0 _conselho de pronncia, que tenha tido 1'xercieio: 
vancia, que se tem dado á lei das presidencias, e na o me consta que se tivesse reunido o de Peroam
conselhos das províncias; e com especialidade lhe huco, e na Bahia apenas o conselho tinha trabalhado 
declare, se em algumas dellas estão cumulados o uma só ':_ez, quan_do pela _chegada do novo presi
go,·erno civil, e militar; e se os sobreditos con- dente Joao Seve~1ano 1\lac1-:1 ~a Cost~t; desappareceu 
selhos se achão em regular andamento: estou auto- to~a!mente, e _de1xou de ex1st1r ... (0 fllu.~tre orador 
risado para informar a V. Ex. afim de o fazer fo_t _mtcrromptdo por um Sr. ~eputado! que lhe_di
-eonstar á mesma camara, que apenas promulgada rtgw algw!las palavra.s, que na o pudera<J_ ser ou.vtdas 
a carta de lei de 20 de Outubro de 1823, na c·onfor-1 pelos taclugmplws.) Eu_Y.eço, Sr. pr~s1dente, que 
midade della foi exactamente regulado o regimen, · 0 Sr. ~ecreta~10 t~n~a a bondade de ler novamente 
e administracão das pro,•incias do lmperio; toda\•ia 0 o~cw .. (Fot satt-Sfezto.) Ora b_em_ eu me retracto. 
o governo dê S. M. com a sua costumada fran- .N~o e dos COf!selhos provi!lr.Iaes, que falla o 
,queza não dissimulará, que ao montar o novo m_1mstro: ~stes nao se Pl?~~m mstallar por falta da 
systema, appare.cerào desde logo mais ou menos lei, ou r~gtmento, que dlf!Ja a sua marcha. ~u _os 
-choques, e encontros entre as duas primeiras auto- con~undt com os conselhos de g_ove~no, ou adminls
ridades civH, e militar, procedidos, ou dos defeitos tra~lvos? de que vou a fallar. Contmuando ~a ma
da propria lei, que mal com passou a marcha, e mal t~rra, d1go que estes conselho~ de governo nao te~ 
.distinguio as raias de cada uma, inconvenientes, Sido CO!JVOcados, como cumpri_a; porque o da Bahia 
-que parece forão presentidos desde a sua formacão, só se aJuntou uma Yez, e depms que tomou posse .o 
quando se declarou provisoria essa nova fórmai ou novo pr~side1~te,_ ape~as convocado, dentro em 
potque os povos não estivessem ainda preparados, poucos d1as fm dissolvido. . 
-e dispostos para a rapida mudança: afim de pre · Tal é a observancia que a lei tem tido na Bahia 
venir funestas consequencias dictava a prudencia, pelo novo presidente! Chamou o conselho, nenhuma 
que o governo unisse em algumas l?rovinciru:, e attenção de1_1 ás suas proposiçõe~, nada examinou 
levasse intarinamentc as duas autondades a um sobre os obJectos, que nelle se ponderarão, nenhum 
só centro de accão, até á proxima installacão da caso fez de semelhante assembléa, e dentro em dous 
assembléa legisla!iva; o~ resulta~os dêstã me- ou tres dias a d~spedio, sem ao menos esperar pelo 
dida corresponderao_perfeitamente as esperanças de tempo, que a le1 marca. 
tranquilidade geral. Como é pois que diz o ministro que taes con-

Quanto porém ao andamento dos conselhos de selhos tem trabalhado regularmente ? Os presi
provincia, o goveruo na nomeação dos presidentes dentes estão governando absolutamente; os con
mui positivamente lhes recommendou a prompta ~alhos ou não se reunem, ou convocados são 
installação dos conselhos, e não lhe consta que 1mmediatamente dissolvidos, q~ando a lei marca 
tenbão sido desviados das s·uas reuniões nos períodos tres mezes de sessão; as suas propostas nenhuma 
prescriptos pela lei, mas antes de alguns tem rece- attenção se · julgão merecer: e estão todos os con
bido requerimentos sobre objectos de sua privativa selhos trabalhando regularmente? Uma de duas 
,deliberação. Deus guarde a V: Ex. Paço 29 de Sr. presidente, ou o ministro não sabe o que vai 
)laio del826.-José Feliciano Fernandes Pinheiro. pelas provincias, ou falta á verdade. 
-Sr. Manael.José de ~nza :Fraa.~. » ---:-o Sn. FRANÇA: --Eii . creio que .o officio deve-ser-

-Tendo ultimado a le1tura, accr.escentou o mesmo enviado á commissão. de constituição, porque tcata 
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de infraccão de lei. A commissão tomará conheci- dissolvendo-o antes do termo marcado, mas tambem 
mento dó negocio, e .do que lhe fôr concernente, os mesmos conselheiros; porque depois de se -terem 
e proporá á camara o que julgar conveniente a reunido, não se devião separar sem se guardarem 
seguir-se. · as ~lau~u!as da lei. Seja c~mtudo o que fôr, o ne-

0 Sa. LrNo CouTINHO:-Isso mesmo é o que eu goe_w e Importante, e muito urgente, e -por -isso 
desejo; porque na realidade dá-se o11tra infracção cre1o que se deve alterar a ordem do dia para 
de lei, que no officio se ommite. Ha províncias, dar-se lugar a este objeeto com prefere~c1a a 
onde ainda se não installou o co~tselho, e outras, outros. 
onde nenhum serviço tem feito, porque os presi- O Sa. CosTA CARVALno:-Sr. presidente, eu voto 
dentes o despedem em tres dias, nada executão do que vá á commissã_o : ella dirá_ o que entender para 
q,ue nelles se eropõc, e finalm_ente dispõe dos nego- podermos bem dehberar. A diSCUssão agora é ex
CIOS; e governao, como lhes dieta a vontade. temporanea: depois que a com missão interpozer 0 

O SR. ÁL!IEIDA E ÁLBUQUERQUE:-Eu sou de opi- seu pa~ecer, poderemos tratar deste assumpto com 
nião que este officio não deve ser enviado á com- conhecimento de causa e circumspecção. (Apoiado 'J 
missão de constituição, por contêr materia propria O Sn. DuARTE SILVA :-Como se tem fallado da 
da commissão de leis regulamentares, á qual por diversa pratica que se tem seguido nas províncias 
isso _parece pertencer o seu conhecimento. Pois o sobre a convocação dos conselhos, eu direi .... 
mimstro allega que a ler é defeituosa, e que por 
essa causa foi preciso suspendê-la, sem toda da O Sn. PnESJDE:"iTE (interrompendo-o):- Não é 
apontar as províncias, para que foi preciso uzar esse o ponto da questão, trata-se da índicacão Yerbal 
desta medida. A commissão de leis regulamentares do Sr. Sonza França, se este officio deve· ser sub
deve examinar a lei para informar á camara, se os mettido já a alguma commissão. 
embaraços que se dizem encontrados na sua exe- O Sn. DuARtE SILVA :-0 meu voto é pela affir
cucão nascem dos deffeitos da mesma lei, ou das mativa: porém como se tem apontado a pratica di
ciicumstancias das províncias: para o que será versa, que se tem seguido nas províncias sobre 
necessario que se pergunte ao mesmo ministro, a execução da lei, de que se trata, quero informar a 
quaes são essas províncias; em que concorrêrão esta camara, que na minhn província (Santa Catha
circumstancias, que obrigárão a suspender a exe- rina) sempre se executou esta lei a respeito dos 
cucão de uma lei. conselhos do governo, mas que o presidente actual 

Não julgo menos digno de consideração o que é cumulativamente governador das armas, e não 
ponderou o mesmo Sr. Lino Coutinho a respeito sei porque razão. 
da Bahia; pois se alli se não tem convocado o Propôz então o Sr. presidente a materia á Yotação, 
conselho, é preciso saber a causa. e foi deliberado que o officio em questão passasse á 

O Sn. CuNHA MATtos :-Eu devo dizer que na commissão de constituição. 
província de Goyaz o conselho tem tido exercício Depois disto teYc a palavra, e orou por estes 
muitas vezes, e já tem feito muitas co usas uteis. termos 

O SR. VER.GUEIRO :-A commissão de leis regula- O SR. PEDREIRA:-Sr. presidente, é principio in-
J).lentares serve só para fazer estas leis: a de consti- controverso que toda a lei para que se possa dizer 
tuição é a commissão que foi positivamente creada perfeita, deve ser util e· exequiYel. (Apoiado!) Uma 
para os casos, como o de que se trata. Agora pre- vez que não contenha estas qualidades, deixa de ser 
tende-se conhecer das infracções de uma lei, e não lei: tania-se absurda, e muitas vezes tyrannica. 
fazer uma lei. Quanto ao mais tenho a dizer que 0 decreto de 17 de Novembro de 1824, parece-me 
na província de S. Paulo o conselho tem tido exer- que não só tem produzido mais males do que a uti
cicio no tempo competente. Julgo necessario assim lidade que d' elle se pretendia, mas tambem é im
o declarar, para que se não entenda ser geral o praticavel em muitíssimos casos, como passo a 
abuso, que not-ao Sr. Lino Coutinho. Comtudo logo demonstrar. 
que em alguma, ou algumas províncias se não tem Diz o decreto (leu.) Ora sendo o art.l61 da r.ons
guardado esta disposição da lei com toda a regula- tituicão unicamente exequivel por dependencia do 
ridade, torna-se indispensavel a indagação da co usa, art. ·162, isto é, achando-se. suspenso 0 meio pro• 
para se • saber se houve, ou não culpa em tal posto no primeiro artigo para a reconciliação das 
ommissão. :..· · partes ate a organisação da lei regulamentar, que 

O Sa. VASCONCELLOs:-Sr. presidente; eu observo deve crear os juizes de paz, e regular as suas attri
que a commissão de leis regulamentares, alem de buicões, e fórma de proceder como se determina no 
estar destinada ao fim principaldeorganizarestasleis, segÜndo, de maneira nenhuma se póde praticar este 
como notou o Sr. Vergueiro, nada póde fazer sobre decreto pelos juizes de direito, segundo a letra .e 
o objecto deste officio, porque não sab•) quaes são espírito da constituição, como do mesmo decreto 
as províncias, em que se ~usp_endeu a lei_das presi- se deprel1ende, quando ainda se acha por pro
dencias, nem quaes tenhao s1do os motivos, que mulgar essa lei regulamentar, que parece indis
para tal suspensão derão lugar. A eommissão de pensavel para a execução desta determinação consti-
constitúíção pela sua · instituição deve · ter mais . tucion·aL . 
amplas iiúormações a ~ste respeito. Quanto aos ·· De mais nós, segundo a legislação, que nos rege, 
conselhos, sou obri~ado a dizer que na província de temos muitas causas, em que se não admittem con
Minas-Geraes tem s1do convocado, e o presidente o ciliacões: taes são as causas de inventario, as contas 
tratou muito bem, e até foi prorogado por um de téstamentos, as causas fisc-aes:do juizo da corôa. 
mez. · - as criminaes, em que a justiça ~em parte, e mUitas; 

A' vista dos factos apontados pelo illustre de- outras: logo este decreto não pode ter n'ellas:lugar, 
ptitado o Sr. Li no Coutinho, eú me induzo- a já -temos mais esta circumstaneiã~ que o toma: 
que não . só é re_ sponsavel o presidente por ter in- manco, e defeituoso, ao m_enos nesta parte . .. 
fringido -a lei, deixando de co.nvocar o conselho, e Porém, Sr. presidente, tenueinconveniente ser~a. 
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se obstassem sómente á execucão deste decreto os 
fundamentos que tenho expostó, e se da sua .forçada 
pratica não se originassem m3:íores males do q~e 

· aquelles. que se pretenderão entar pela sua publi
cação. Julgou-se que se minorarião as demandas 
ou ao menos se tornarião mais desempeçadas: pelo 
contrario franqueou-se mais um titulo para enre
dai-ai. e um principio para augmenf.ar o n_umero 
dos que a cada passo se inventão para se d1zerem 
nullos os processos; e com isto obstar o direito e 
justiça do litigante, a que a lei faYorece. 

Por estes motivos lembrei-me de formar este 
projecto de lei, que vou mandar á mesa, reservando 
uma exposição mais ampla dos fundamentos, que 
a isso me determinárão, quando se tratar da sua 
ma teria. 

Dito isto, leu o seguinte 

n PROJ"ECTO 

« A asscml>léa geral legislativa do lmperio do 
Brazil, decreta: 

<< Art. 1.° Fica revogado o decreto de 17 de No
vembro de 1824. 

« Art. 2.0 O meio de reconciliacão mandado in
tentar erii todos os processos pelo ârt. lül da consti
tuição sü terá lugar depüis que se estabelecerem os 
juizes de paz crcados pelo art. 162 da mesma 
constituic.io. Paco da camara dos deputados, 31 de 
Maio de 1~!26.-Í.ui:; Pedreira do Couto Fc7Ta;;. » 

~Iandando-o ;i mesa, accresccntou o mesmo 
Sn. PEDREIR.\ :-Envio lambem o decreto, de que 

se trata no projecto, porque talvez não haja aqui 
outro exemplar . . 

Depois de o haver lido na mesa, disse 

outros seguir a marcha do regimento. Pergunto eu: 
quando se apresentar um projecto contra a consti
tuição, ou contra princípios certos de direito, de
vemos admittil-o só porque é projecto? Se o decreto, 
de que se trata, não é propriamente uma lei, ha
vemos de formar uma lei só para o revogar? Isto é 
o que eu desejava que se me dissesse~ 

O SR. SouzA FRANÇA :-Eu fiz uma simples ob
servação sobre a materia do projecto, sem animo de 
embaraçar a sua admiss~o. O seu illustre autor já 
declarou que não convem no meu parecer: logo 
está acabada a questão. 

Ficou portanto reservado o projecto para a se
gunda leitura; e tendo immediatamente a palavra, 
explicou-se por estes termos 

O Sn. RocH.-\ FnHco:-Sr. presidente, os póvos 
que habitão os sertões da Bahia e Pernambuco ex
perimentão grandes males pela distancia, em que 
se achão das respectivas capitaes; os primeiros estão 
separados do seu prelado 240 leguas, e os segundos 
mais de 400. A simples exposicão desta verdade 
bastará para fazer imaginar as nêcessidades, os in
commodos e pri\·ações que necessariamente devem 
soiTrer, devendo procurar todos os recursos, de ·que 
carecem pela repattição do ecclesiastico, a seme
lhantes distancias. Estas razões portanto tornão 
indispensaYel e urgente a creação de uma prelazia 
naquelles sertões, d' onde os póvos possão llaver os 
recursos, de que tanto necessitão, com facilidade e 
promptidão; c me determinarão a propõr esta indi
cação. 

teu, e mandou li mesa a seg11inte 

« 11!\"liiCAÇÃO 

" Proponho que a commissão ecclesiastica, ob
tendo da de estatística os auxilias neceessarios, 
apresente o seu parecer para a creação de uma pre
lazia, que devet·á compôr-se das igrejas que nos 
sertões de Pernambuco e Bahia, mais distantes 
fõrem da séde episcopal, designando o lugar, que 
offerece mais aptidão para a que novamente se 
propõe.-,.Rocha Franco. >> 

Sendo lida pelo Sr. lo secretario, ficou para se
gunda leitura. 

A este tempo veio á mesa ; e foi igualmente lida 
pelo mesmo senhor a seguinte 

n INDICAÇÃO 

_O ?n- s~o:~nETARIO SouZA Fn-t:XÇA :-Entendo que 
na o e preciso que se faça uma lei para revogar este 
decreto: bastava que o illustre deputado offerecesse 
uma indkação para o fim, a que se propõe. Este 
decreto sendo publicado depois do juramento da 
constituição, e por consequencia depois de se acha
rem separados os poderes politicos, não póde ser 
qua_lificado como lei, nem é realmente lei. Tratou 
de Jure constituto: declarou que visto a constituicão 
de~erminar o meio de conciliação, os juizes de ai
r~Ito tratassem logo de o praticar; mas bem se ma
nifesta que semelhante ordem é inexequivel, tanto 
pelo que se deprehende dos artigos da constituição, 
que se mandão observar, como pelo estado e cir-
cumstancias do nosso fôro. « Proponho que se nomeem quatro membros 

O que expõe o illustre deputado ácerca dos males, desta camara, e se convide o senado a nomear dous, . 
que semelhante decreto tem causado, é uma ver- para que todos formem uma uma commissão, que 
dade de facto, e eu.estou intimamente convencido examine o estado actual do banco, e proponha as 
da necessidade da sua revogação; mas assento que medidas legislativas, que julgar convenientes: 1°, 
para se conseguir isso não é necessaria uma lei, do capital existente em moeda metalica: 2<>; da 
pelas razões que já expuz. divida do thesouro nacional : 3°' da divida dos 

O Sn. VERGUEU\O :--0 nobre deputado offer~·ceu particulares, classada pelo gráo de solvabilidade, 
o seu projecto de lei, por assim 0 entender: logo em que fôr conceituado cada um dos devedores: 
deve ser admittido, e h~o-de-se seguir os termos do 4°, das notas em circulação: 5°, da divida passíva 
regimento. Depois se decidirá se tem ou não lugar, por depositos, capitaes a juros, ou por qualquer 
· l t · · b' d · d" - d outro titulo: 6°, das acções, e fundo de reserva. 
e se es ~ma ena e o Jecto e uma lD lcaçao ou e Outro objeclo principal será examinar os abusC)s 
um proJecto. introduzidos na administração em contravenção da 

O Sa. PEDREIRA :-Eu não convenho em mandar lei organica, e as inconveniencias, que possão ser 
a indicaçãe em lugar do projecto, porque entendo encontradas na mesma lei. 
que o decreto é lei, e que portanto só por outra lei A cqmmissão depois deste exame proporá: 1 o, as 
_Mde_~~yogado. -··· · · --- · -· providencias, de que se lembrar a bem do banco-

O Sa. v.~scoNCJtLLOS :-Diz o illustre deputado o actual em harmonia com os interesses da fazenda 
Sr. Vergueiro, que este projecto deve como os nacional, e do commercio em geral: ~. um projeeto 
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de lei, que ou prorogue o banco actual com os me
lhoramentos que entender, ou organise um novo 
banco nacional; que haja de principiar o seu giro, 
findo o prazo concedido ao banco actual. 

No caso de nova organisação, segurará quanto 
com ella fôr compatível, aos accionistas do banco 
actual o poderem entrar com o valor das suas ac
cões no novo banco. Paço da camara dos deputados, 
ém 31 de :Maio de 1826.-N icoláo Pereira de Campos 
Vergueiro. 

Terminada a leitura, disse 
O Sn. VEncuEmo:-Eu me levanto para expôr os 

motivos, que me fo~ão presente~ para propôr estas 
medidas, e a necessidade do exame, que lembro. 
Já na assembléa passada se tratou da urgencia, c 
importancia de semelhante objecto, e alguns passos 
se derão sem se poder obter o exito desejado pelas 
causas que occorrerão. 

Dous são os pr!ncipaes motivos, que determinão 
agora as diligencias, que indico; pois não só in
cumbe tratar dos meios mais efficazas para reme
diar os damo os, que este importante estabelecimento 
tenha experimentado, e prevenir os futuros, mas 
tambem porque de,·endo findar daqui a dous annos 
o prazo da sua instituicão, é de absoluta necessi
dade tomar-se algum arnitrio antecipado sobre o 
modo, porque deva ser conser\'ado; ou prorogan
do'-se debaixo dos mesmos princípios, em que foi 
organisado, ou substituindo-se por outro de seme
lhante natureza, porém montado, e organisado por 
outro systema. Um destes dous expedientes se ha 
de necessariamente tomar, e quer se adopte o pri
meiro, quer o segundo, ninguem póde duvidar que 
a resolucão final sobre este ponto deve ser prece
dida de· um exacto conhecimento do seu estado, e 
de um exame tanto dos seus estatutos e ordens, 
porque se rege, como da sua administração passad~, 
para se poder concluir com acerto sobre a ma1s 
conveniente providencia. 

O prazo não está longe, e estes exames não se 
hão de principiar a fazer depois que elle expirar. 
A lei, que o ha de prorogar, ou fazer substituir por 
outro, não se h'l de propor, discutir, e approvar 
pelas noticias, que cada um houver de sua casa, 
mas á vista dos documentos offi.ciaes, que forem 
presentes: e por isso julgo que não ha muito tempo 
para perder-se. . . 

Eis a razão, porque na segunda parte da mmha 
indicação eu requeiro que a commissã_!), depois de 
feito o exame, pror>onha tanto as proVIdenCias, que 
••ctualmente se exigirem, como o projecto da lei, 
que deve ter effeito, -quando findar o prazo, porque 
foi instituido o banco nacional. 

Assim concluio o nobre orador o seu discurso, e 
como não requeresse urgencía, ficou a indicação 
para a 2•leitura. Seguio-se a fallar. 

O Sa. CLEMENTE Pt:aEru.: -Sr. presidente, sou 
informado de que me coube tambem em sorte ser 
deputado pela · provincía de Minas-Geraes, como 
snbstituto dos que forão nomeados senadores .. Cons
ta-me que ·se me expedio diploma, q11e ainda não 
recebi: e como desta falta possão. seguir-se alguns 
inconvenientes, porisso o declaro a esta cainara na 
indicação..t'IU:emando á mesa. 

Leu o ~r. I o secretario a seguinte 

« INDICAÇÃO --------
« Sendo eu um dos deputados ordinarios ã assexn

bléa geral legislativa pela província de Minas-Ge-

raes, consW.-me que a camara da imperial cidade 
do Ouro-Preto, ne tem expedido o competente 
diploma, que não tem chegado á minha mão. E por 
que desta falta do meu recebimento póde resultar 
que a sobredita camara não tenha enviado novo 
diploma a quem competir; proponho que a com
missão de poderes dê o seu parecer sobre o que 
se deve fazer nas pon9eradas circumstancías.-:31 
de .Uaio de 1826.-José Clemente Pereira. , 

Finda a leitura, requereu o illustre orador a ur
gencia; a qual sendo apoiado e Yencida sem oppo
sição, feita a 2a leitura, foi a indicação remettida á 
commissão de poderes. 

Entrando-se na 1• pai·te da ordem do dia, leu o 
mesmo Sr. Clemente Pereira, como relator da com
missão de commercio, agricultura, ind1.1slria e arte,:, 
o seguinte 

« P .~RECF.R 

" A commíssão de commert~io, agricultura, in
dustria e artes, depois de examinar o projecto do 
Sr. Baptista Pereira de 21 do corrente, pt·opando 
cautella!', com que os lavradores devem fazer as 
queimadas dos seus roçados, ou pastos, afim de não 
prejudicarem ás plantações, matos. ou pastos dos 
seus vizinhos, as penas que tlevem soiTrer os r~fra
ctarws n a fórma de proceder em taes easos: parece 
á commissào que o ohjecto deste projccto c digno 
de muita co_nsideração, por ser de summo interesse 
para a agrteultura, que t{uanto antes se occon-a 
com remedio ellleaz e prompto ans gra\·es damnos, 
que as queimas dos roçados dos mais fortes fazem 
diariamente ás plantações, lenhas, pastos c cercas 
dos mais fracos: c pJr isso julga a camrnissão que 
o mesmo projecto se deve admittir, afim de que es
clarecendo-se a sua materia nas discussões, e avu
rada com as emendas, de que for snscepth'el, possa 
a classe agricultora deste imperio principiar a 
receber desta cama ra a constante e assídua protecção, 
que da mesma de,,e esperar. 

Paco da camara dos deputados, em 31 de ~Iaio de 
1826.:_/osé Clemente Pereira..--.,José Beru.ardilw 
Baptista Pereira-JJomingos Jlalachias de Aguiar 
Pires Ferreira. » · 

Sendo este parecer novamente lido na mesa pelo 
Sr. 1° secretario, e proposto pelo Sr. presidente ;i . 
votaç..ão da camara, foi approvado, mandando-se 
imprimir o projecto para entrar. em discussão. 

Então pedindo a palavra, ttisse 
O Sa; LrNo CouTINHO :-Eu quizera saber o mo

tivo, porque os pareceres das commissões tem uma 
leitura pelo respectivo relator, c outra pelo Sr_. se-. 
cretario, quando as indicações tem só uma leitura 
pelo proponente, ou pelo Sr. secretario. 

O Sa. CosTA AGUIAR:- E' porque os parecere! 
só tem uma leitura pelo regimento, e ~omo p~de ~r 
que o relator que os lêr, tenha voz batxa, e nao seJa 
ouvido por todos os membro~ da camara, por, es~a 
razão sempre são tornados a ler n'?- mesa. A~ m_dt
cações porém sempre tem duas lettllras a pruneu-a, 
ou pot seu auctor, querendo, ou na mesa, e a se
gunda sempre na mesa. Com isto tenho satisfeito ao· · 
illustre preopinante. · -

O Sa. Luw CoUTINHO: - Mas o regimento não 
diz isso. 

O Sa. Souu FRANÇA :--Nunca se poderá receber 
votacão sobre qualquer assumpto sem preceder na 
mesã ou leitura, ou proposta verbal: por conse-

50 
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quencia como os pareceres das commissões são 'I O Sn. CuNH.\ MATTOS:- Sr. presidente, eu não 
offerecidos á votação da camara, devem antes ser tenho sen' imento algum por a illustre cmnmissão 
lidos nesta mesa, para que todos os senhores possão haver desprezado o meu projecto íle lei, porque 
saber precisamente o ponto sobre que, vão votar. fica-me a conviccão de haver cumprido com um dos 
E' do officio do secretario lêr, c do Sr. presidente deveres,queenténdiafavordanaçao: demaismuitos 
propôr. · · projectos t~m sido reformados ou rejeitados, logo 

O SR. LtNO Coun:sHo: - Então resta-me ainda que são o~e!ecidos. En~retanto eu q~izera. f~zer 
a dizer que o regim(~nto é imperfeito, ou que logo uma expostçao dos motl~o~, que me mduzrrao a 
que haja Yotação sobre qualquer materia, deve o r.ropô-lo: elles talvez cons1ga? l!ludar o par~cer dos 
Sr. secretario lê-la. lllustre~ memb~o~ da C?mmtssao,_ que entao, póde 

0 Sn. SouzA FnA:->eA : _ Quando se discutir 0 ser_ façao um JUlZO ma1s verdadeiro da sua ma-
regimento, poderá o· illustre deputado apresentar terta. • • • . . 
uma emenda a este respeito. O Sn. PRESIDENTE (mterrompendo-o) :-0 Illustre 

o Sn. Lixo Counxao; -l\Ias por agora este deputado foi ou,ido pela com~issão? 
regimento está approvado tal qual foi offerecido em O Sn. CuNHA MATTOS:- É'Im senhor! mas ag~ra 
projecto. · quero fazer algumas reflexoes, que sao de multo 

Terminada est~ questão incidente, relatou o peso. 
mesmo Sr. Clemente Pereira outro O Sa. CosTA. ÁGUIAR:- Sr. presidente, como 

este projecto foi mandado á commissão antes de 
u PARECER se approvar o regimento, porque agora se regula a 

· . . . . . 1 camara, não podemos a seu respeito seguir a nova 
« -~ comnussao de eomm~rc10, agnc?ltura, m-: , marcha, que se admittio ácerca dos projectos. Pois 

dust~ll\ ~ arh·s, t~>ndo "xammado o proJecto·de lei ; actualmcnte, antes de serem enviadas as propostas 
do Sr: Cunha l\lattos de 20 do corre~t_e, quo ~em; ás commissões, são primeiro declaradas objectos 
por _ohJect~ ordenar que to~as !ls reparllçoes pubbc~s : de deliberação e depois remettidas a uma commissão 
d? uupe:·1o, e_ todas as _IgreJas e corporaçoes reh- 1 permanente, a que pertence a materia; o que até 
gwsas s~ poss;~o cons~m1r g~neros ~e manufactura, I agora se não fazia, porque pelo regulamento antigo 
producç~o e :ndustna nactOnal, e d~ par.ecer que! julgada uma proposta objecto de deliberação, era. 
este prOJCcto nao merece p11ssar a ultenor d1scussao, i logo mandada imprimir, para entrar em discussão, 
por ser. ton~tan~e, o c~rto ql_le ns manu!acturas_ e 1 segundo a sua antiguidade, ou urgencia. Em vista 
producçoes da 11_1du5tna nnc1onal S\ nno achao J pois do exposto tem o nobre deputado todo o direito 
no estado de a~:antnmento necessano para fazer 1 de defender o seu projecto. 
a~ menos plau~m~l a lembrança de uma tal me-, 0 Sa. VAsco~cELLOS: _Eu, Sr. presidente, re-
dida. queiro a execucão do re"imento 

<< Accrescc que o nobre autor do projecto, reco- . . . • 0 
• 

nhecendo estas razôes, estabelece como excepção, j O SR. Ltso CouTINHO: -.Eu me l~vant~ para 
que as repartições, igrejas e corporacões poaeráõ sust~ntar que o actual ~eg~mento ~a<! J>Ode ser 
fazer uso dos generos estrangeiros, emqÜanto os não apphcayel_ a este caso, se. e certo o p_rmcipto de que 
houver de produc~ão nacional; c como estes de uma let nao deve ter effetto .retroactlvo. O .honra~o 
facto não existem, nem podem existir por muito rn~m.bro propôz o ~eu pro]ecto, quando ai_nda nao 
tempo, é por si evidente que a excepção por elle extstl!l o !lctual reg~mento, que hontem fo1 ~ppro
mesmo posta, pela generalidade da sua extensão, vado mtennllJl!en!e. Portan~o ~ssento q~e o. Illust_!'C 
destróe, e anulla absolutamente toda a forca da deputado tem mdisputavel diretto_d~ pedtr.dtscussao 
regra geral estabelecida; e neste conceito 0 ·pro- e ~usten.~ar nella a sua propos1çao. Alem de que 
jecto é ocioso e inutil; ocioso por que destróe com sena mutto duro g:ue qualquer dos s~nhore~ fazendo 
a e:xcepção tudo quanto edifica com a regra; inutil, uma p~oposta, nao pudesse d~f~nde-la, ~o porque 
por.que nenhuma execução póde actualmente admit- fôra reJeitada por uma comm1ssao. (Apotado). .. 
tir na pratica: e fôra exlranho preparar desde já O SR CosTA AGuiAR· - Na verdade seria bar
urna lei, que apenas P?'l~ria vir a_ser exequivel em baro tai proceder!· Pois.eu sendo auctor de um pro
~ f~turo. remot~, CUJa ep_ocha _na o é dado desco,r- jecto, serei privado do direito de o defender? Nunca. 
tmar !' ma1s perspicaz previdencia, e menos convem O meu voto é que se abra discussão sobre a admissão 
antecipar. . . . _ . deste projecto, e que seu auctor tenha toda a liber-

EnteJ?de ale~ d!sto a cornmissap que serta notavel dade de o sustentar. Só assim poderá a camara 
anomaha proh1b!r por }lnl_a lei o ~ou.su~o _de deliberar com pleno conhecimento sobre a utilidade 
generos estrangeiros, CUJa mtroducçao e admittJda ou inutilidade deste objecto e decidir com .razão .ou 
~ fr~nca.; e que final!"ente .s~ fazia grave inj~stiça só por méro capricho foi rejeitado pela com~is-
as IgreJas e corporaçoes rebgiosas em as obngar a siio. · 
co~prar os generos do seu c?nsumo a productor~s 0 Sa. v ASCONCELLos: _ Eu acho . que nem 0 
naCI~naes por _um p:eço excessivo, ernquanto ~s mrus actual. regimento, nem 0 antigo assignão quatro 
subd1tcs do Impeno obtem _dos estrangeiros os discussões sobre um mesmo obiecto. Se porém 
mesmos g':_neros a melh~r merca~o, vantagens ~e se admittir 0 que pretende 0 Sr. Costa Aguiar, isto 
que ellas na o ~eve}ll ser prlYadas, '"Isto que corn~rao é, que antes de serem as propostas mandadas ás 
com o seu dmbe!ro: Sobre os p_onderados ~otlv~s commissões, tenhão uma prévia discussão sobre o 
conclue a comm1ssao gue o proJe~to s~bred1to nao merecimento da sua materia, vem na realidade a 
merece passar a ulterior dH;~ussao. Faço da ca- passar por quatro discussões, visto que depois-de 
mara dos deputado!', 30d~ Mmo de 1~26. >> ser informadas pelas commissões ainda vem a ser 
(Seguem as mesmas assrgnaturas). discutidas tres vezes. Na realidade neste ponto é 
Sendo este parecer lido na mesa, pedio a pai avra, notavel o defeito do regimento, que até se pôde 

(l disse taxar de contradictorio; mas emfim elie se acha ém 
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observancia. Porém não posso àdmittir que se pre- putado acudio, di:::.endo-ltapagípe-). Em !tapa
tenda impugnar a minha opinião pelo principio de ~ipe: e no dia d~ ~oje nada existe, morreu, e os 
que o etreito das leis não póde ser retroactivo; por mglezes o enterrarao, e lhe entoarão o Requiem 
quanto o regimento foi approvado hontem e o '(la- wterna·m. 
recer da commissão é apresentado hoje. - ~}Je! Passando mais abaixo, sei que no Rio de Janeiro 

O Sa. CosTA AGutAl\: - O que digo é que o existirão grandes .fabricas de tecidos, de galões e 
proTecto do illustre deputado o Sr. Cunha Mattos de armas ; houve um estnleiro proprio para co~s
foi mandado á commissão antes de se approvar o trucção naval : e sei tambem que desgraçadamente 
regimento. Se este projecto tivesse sido proposto o governo tratou de acabar com elle. 
depois de admittido o actual regimento, então teria Um Targini, um visconde de S. Lourenco um 
a camara deliberado sobre o merecimento da sua thezoureiro do Erario de mãos dadas com údi Sa
materia antes de o ter mandado á commissão de muel Philipps, de mãos dadas com um certo Young 
eommercio. Porém comoseguio-se comelleamareha de mãos dadas com um Naílor, destruio tudo ar.: 
do antigo regimento, e não houve essa votação rasou o arsenal da marinha, e o do exercito'; fa
pré,•ia, está n~ caso de não prevalecer contra elle , zendo que se comprassem pecas de lonas e cabos 
a pratica ainda hontem adoptada. Accresce mais podres, embarcações podres, ármas velhas e arti
outra razão muito attendivel: a 'commissão rejeita lharia incapaz de servir .... tudo podre!!! 
inteiramente este projecto, sem substituir outro por Eu não quero chamar a juizo as almas dos mortos 
elle, como ordinariamente se observa. Eis os mo- mas as dos vivos. ' 
ti\'os porque eu propugno pelo direito, que assiste Vão os illustrcs deputadoto, que rejeit:írão o meu 
ao illustre autor de sustentar a sua opinião, e chamo projecto, ao cáes junto ao arsenal do exercito elles 
dura e barbara qualquer denegação, que se lhe faça, acharáõ as carretas <pw vierão cncommendadas .de 
toem q11e se abra discussão sobre a materia, c Inglaterra: eu me!'mo as rejeitei, fui eu quem des
sem que elle seja ouvido, como requer. (Apoiado!) cohrio que esta,·ão podres, e incapazes de servir 
Quanto ao que diz o honrado membro o Sr. Vas- ellas ainda lá se achão. ' 
concellos sobre a imperfeição do •actual regimento, Ell\ Sorocaba na província de S. Paulo ba umu 
respondo que essa questão não perlence ao caso magnífica fabrica de ferro, mas não dá abasteci
presente; quando forem discutidos os seus artigos; mento para os nossos <H";<enaos e fortalezas, final
poderá o illustre deputado fazer as observações, mente só serve para ludihriar-se o nome brazileiro 
que lhe agradarem. Entretanto requeiro que se dizendo-se que tem fabricas, mas que não trabalhão: 
ponha a votos, se se permitte a discussão sobre a Porém como hão de as fahriras trabalhar, se 0 go
admissão deste projecto. Eu sustentarei sempre que verno em lugar de as animar, só procurou des
deve ser permittida, e que o contrario será a de- trui-las, tendo condcscendencias com Young, Tar-
cisão mais injusta e barbara (Apoiado.) gini, Philipps, Nailor e outros t 

Propoz então o Sr. presidente, se o illustre autor Na Bahia, Sr. presidente, havia uma grande fa-
do projecto de~·eria ser admittido a sustenta-lo brica de vidros, onde se chegárão a fazer até ins
contra o parecer da commissão, e decidio-se que trumentos para operações chimicas ; havia a grande 
sim, e que esta deliberação fizesse regra para os fabrica de cabos e lonas: tudo desappareceu, tudo 
casos semelhantes: e logo tendo a palavra, pro- . acz:.bou, Sr. presidente! Na província de Santa-Ca
nunciou o seguinte discurso: tharina (é sabido por todo o mundo) existião gran-

0 Sa. CHNHA MÀTTos :-Sr; presidente, eu dese- des fabricas, porem o governo destruio tudo de 
jaria ter a eloquencia do illustre deputado o Sr. Lino maneira, que deu causa a que os artífices abando
Coutinho, e dos illustres deputados os Srs. Costa nassem os seus trabalhos, e se retirassem para 
Aguiar e V~rgueiro, e de outros muitos senhores, p_aizes estrangeiros a procurar meios de subsistencia. 
que são o ornamento desta corporação, para mostrar No dia de hoje não ha fabricas, não ha artífices, 
com vivas cores a desgraça da nação brazileira, e não ha nada; apezar de algumns diligencias, que 
os roubos que se commettem por se não observar for á o in11teis por intempestivas. I·' · 
o que proponho no meu projeeto~ Nós podíamos ter hoje perfeitas fabricas de lonas, 

Eu não me quero jactar de ter grand&s conheci- e estarmos independentes dos estrangeiros a res
mentos : não tenho vaidade, sou soldado. Porém peito deste artigo. 
peco a V. Ex. permissão para fazer uma resenha de No Rio de Janeiro mesmo, e em Minas-Geraes 
vanos estabelecimentos da construcção naval, ma- houve grandes fabricas de tecidos: ainda hoje por 
nufacturas, e industria da nossa nação. ahi anda um emprehendedor arruinado, e a sua fa-

Não tenho exacta noticia do estado das províncias brica destruída, por os inglezes introduzirem fazen
do Norte, mas sei que houve rio Pará grande nu- das francamente pelo interior do Brazil. 
mero de estaleiros, que no dia de hoje, em conse- Na villa de Barbacena fabricão-se selins, que são 
quencia da fraqueza do governo e do tratado de 1810, preferidos pelos proprios inglezes, e entretanto 
já não existem; porque o commercio de cabotagem e quando se Jaz necessario comprar selins para a 
ainda o do mar ·alto de todo desappareceu. cavallaria, o governo não os procura feitos no paiz: 

Passando á província de Permimbuco, sei, Sr. não, senhor, comprão-se aQs inglezes, ou ao menos 
}lresidente, que ali existia um continuo estaleiro comprão-lbesas materias primas. Ali mesmo con
desde o Recife até Olinda, os quaes agora se achão tão-se outras muitas fabricas. 
abandonados, e reduzidos ,a cousa nenhuma, porque Os brazileiros, Sr. presidente, não são animados, 
o governo nunca pensou neste artigo tão importante, e por isso não podem fazer conhecer o seu engenho 
como cumpria. Sei tambem que nas Alagôas ·havia e Jl.~ricia. 
muitos bons estaleiros : e que resta hoje delles ' · Ha em Minas muitas fabricas de chapéos, e eu vi 
Sr. presidente, o que resta é a arêa, onde esses es- duer a pessoas, que tem razão de o saber, que 
taleiros forão collocados. ta.mbem se tece muito panno de linho igual ao de 

Na Bahia era ·de ~ande nome um estaleiro esta- Portugal. Tudo isto tem sido desprezado pelo go
belecido em um sitio intitulado •••••• (Um Sr. de-verno, que não cuida do seu augmento, tendo em 
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1'ista os tenuaes rendimentos das alfandegas, e 
abrindo os portos aos estrangeiros por tratados ni
miamente francos. 

Houve em S. Paulo uma fabrica de armamento, 
que se acha hoje destru.ida, e lançada por terra, · 
sem se lhe ter dado a consideracão, que merecia. 
Que resultou'! Os illustres membros bem o sabem. 

Comprárão-se aos estrangeiros espingardas inca
pazes de servir, cobertas de Yerniz preto, e isto por 
alto preço: os fechos, e as mais peças wlhas e ar
ruinadas de tal sorte, que indo a concertar-se, fica
vão por um preço enorme. 

Ha espingarda, que ealculando-se as despezas, 
que tem feito, anda no valor de 100$. E não seria 
melhor ter-se empregado o capital, que anllta com 
estes desperdícios, em animar aquclle estabeleci
mento, comprando-se-lhe todo o armamento que lá 
se fizesse, ainda por maior preço, para os nossos 
arsenaes. 

A respeito da polvora, todos sabemos que ha aqui 
uma grande Í<lbrica, e ontra em 1\linas-Geraes, e a 
polvora, qun sr. faltt·ir..a nesta ultima pro.,incia, é 
superior •~m tudo nito só á qtH' SP faz nas outras pro
vindas, mas até á que vem t.le Inglaterra, e dos 
mais paizes estrangeiros; cu a tenho examinado, e 
tenho razào para llllletult•r desta materia. 

Porém tudo se tem deteriorado por c.ontempla
cào ao estrangeim, comprando-se-lhe este genero 
muitas VI'ZeS por lllaior pri'ÇO, de maneira que 
havendo em Minas {Jolvora h•la a :-t20 rs. a libra, 
estamos em circumst.1neias tlc recebermos dos in
glezes a 400 e .')00 rs. polvnrn int:apaz, c que para 
nada sorve, mas que não ptítln ser rejeitada pelos 
empregados dos nrsenacs, porque j<Í vem comprada 

de Inglaterra, assim como toda a qualidade de pe
trPchos de guerra. 

Sr. presidente, daqui tem resultado estarmos tão 
atrazados a respeito de const.rueçito ~av~l, manu
facturas, artes, (~ 1'111 tudn quantn e uttl: temos 
afugentado os artilices, e inutilizado as fabricas. 
Daqui vem que níto tcmtJS hoje meia duzia de car
pinteiros eapazes parn construir uma lancha, ten
do-se afugentado os bons olliciaes, que podião 
fazer desenvolver a mocidade l.Jrazileira nesta pro
fissão tão neccssaria. 

Pemambuco, que tinha de 3 a 4,000 marinheiros, 
a Bahia, que tinha mais de 5,000, o Rio de Janeiro 
que tambem os tinha, vêm-se hoje reduzidos a men
digar, e a pagar por altas soldadas os estrangeiros; 
fazendo-se necessario obrigar á for~.a, e agarrar 
em escravos, e homens incapazes de tal servico, e 
que nem sabem o que é o mar. Por isso as nóssas 
embarcacões de guerra .•.... 

Não cúmpre dize-lo agora: tempo virá em que eu 
possa fallar sobre este assumpto com aquella fran
queza, que me é propria. Eu então mostrarei que 
não tem sido animada· a nossa pesca, e o nosso 
commcrcio costeiro, que é a escola da marinhagem. 

base fnndamental da riqueza do Brazil. Convenho ; 
mas pergunto eu : todos se . hão de empregar na 
!lgricultura? Não deverã haver commercio, indus
tria~ navegação, e artes? Tudo é .necessario. . . 

Se desgraçadamente. nos virmos e~ um bloqueio, 
havemos de mandar nr por machinas aerostaticas 
dos outros paizes o que fôr necessario para subsis
tirmos, e defendermo-nos? Não haYemos de em
pregar os meios, que estiverem em nosso alcance'? 

Sr. presidente, é necessario que nós demos o 
exemplo, que animemos estes estabelecimentos, 
sol!re tudo, os que dizem respeito â coustrucção 
naval e militar. · 

Diz-se que devemos deixar tudo pela agricultura: 
eu quizera, Sr. presidente que os illustres membros 
da commissão examinassem com discrição o que é 
agricultura no Brazíl, e o como ella para prosperar 
depende necessariamente dos outros ramos. Muitas 
vezes querem os agricultores vender os seus gencros 
e não achão quem os compre, porque admittem-se 
os estranhos. 

Agni mesmo no Rio de Janeiro, e principalmente 
em Nova-Friburgo ha uma grande producção de 
batata ingleza, e de outros artigos de importancia, 
que por causa das más estradas não podem chegar 
ao mercado para terem :valor. 

A respeito da a~:,rricultura, e da sua intimidade 
com as artes, e commercio, eu quizera que oi 
nobres membros da commissão lessem os escriptos 
de la H.ochefoucauld, Azara, Humbolt, e outros 
viajantes. 

Os hespanhóes, apezar de não serem tão indus
triosos, como os portuguezes, de que descendemos, 
pois a nossa industria a despeito dos &storvos tem-se 
feito conhecida, estabelecerão grandes fabricas na 
America, que ainda hoje fazem a gloria dos gover
nos independentes. 

Eu convido os meus honrados collegas para con
templarem na historia da emancipação dos estados 
do Norte. Ali logo de principio tratou-se com toda a 
seriedade e efficacía no .estabelecimento de fabricas, 
por conhecerem que era de tanta necessidade es
tarem independentes do parlamento, e governo de 
ll_!glaterra, como das suas fabricas, e manufacturas. 

Sr. presidente, ainda quando se não tivesse éin 
vista outro objecto. senão a gloria do nome brazi.., 
leiro, o meu projecto não deveria ser rejeitado in 
limine ; porque nelle se estabelece o primeiro prin
cipio de verdadeira independencia nacional, pela 
qual eu pugno; porque o mais, Sr. presidente, é 
propria, e rigorosamente nominal. 

E' a bem da gloria deste imperio, e para que os 
estabelecimentos publiços sejão bem servidos, é fi
nalmente pela prosperidade da nação, e do throno, 
que eu empen!to todas as minhas forças intelle
ctuaes, e phys1cas. 

Resta-me ainda responder a duas objeccões ; 
1. • Diz-se que o governo deve comprar o· genero 

que fôr mais barato, quer seja nacional, quer es
trangeiro: ao que eu respondo. 

O governo, assim como o corpo legislativo, 
devem animar, e cimentar .a industria nacional, 
ainda ã custa de sacrificios pecuniarios : sendo a 
nação quem paga ã mesma nação, em ultima analise 
a differença do preço é em si nenhuma~ e para a 
nação de grande proveito. Pois não haverá entre nós 
uma só fabrica, a que se dê preferencia, ainda á 
custa destes sacrificios, que afinal ~e tomão de 
tanto interesse! ' 

A' vista do que tenho exposto, e do que poderia 
accrescentar sobre a grande vantagem, que temos, 
em possuir as materias primas de todas as especies, 
conclúo, Sr. presidente, que nós devemos desde jã 
olhar com muito interesse, e sabedoria para este 
ramo da riqueza nacional, e animar, quanto nos fôr 
possive~ estes estabelecimentos, e instaurar os que 
se achão arruinados, embora se diga que são J!e
quenos ensaios, que nada valem : e um dos meiOs 
mais efficazes é certamente o que tenho lembrado 
no meu projecto. 

Diz um illustre deputado que a agricultura é a Animou-se porventura a fabrica de papel, e o seu 
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proprietario '? Precisariam os nós escrever em papel 
ae hollanda, imperial, ou em outro qualquer, que 
não fosse da nossa industria 'l Pois serve só para o 
Diario de Vintem o· papel aqui fabricado, e não po
derá servir para o grande · consumo das differentes 
repartições do estado 'l Pôde finalmente o marquez 
de Pombal estabelecer, e animar milhares de fa
bricas em Portugal, e não se poderá estabelecer ou 

nimar uma só neste imperio '? 
2.a Conclúe o parecer da commissão defendendo, 

e propugnando pelos direitos das ordens, e commu
nidades religiosas, dizendo que como ellas comprão 
com o seu dinheiro, pódem e devem preferir o ge
nero e vendedor. Responderei com as palavras do 
texto, que essas ordens religiosas devem dar de 
graça o que receberão de graça. 

Ellas receberão dos fieis tudo, quanto possuem ; 
devem portanto restituir aos fieis, c não aos de ~m.a 
communhão extranha as rendas, com que tem enri
quecido: são estabelecidas, c mantidas pela nação ; 
contribuão pois para a prosperidade o grandeza da 
naç_ão. . . _ 

Taes são Sr. prestdente, as .constderaçues,. que 
me levarão a conceber a matena do meu proJecto, 
e a offerece-lo á contemplação desta camara, quo 
deliberará com sabedoria e JUStiça sobre o seu me
recimento. 

O SR. VASCONCELLOS: -Sr. presidente, eu as
sento que o parecer deve ficar adlado, porque houve 
quem fallasse contra. 

O Sa. LJNO CouTINHO: -Está decidido quo de,·e 
ser discutido. O illustre deputado não póde opinar 
contra o que está vencido. 

O SR. CLEMENTE J>EREIRA:- Sr. presidente, se 
se conferio faculdade ao illustre autor do projecto 
para o defender contra o parece~ da commissão, 
creio que se não -p~erá nl}gar a num, como relator 
da mesma comm1ssao. · 

O SR. VERGUEIRO : -Se o parecer estâ em dis
cussão, eu tambem pe~o a palavra. 

O SR. PRESIDENTE : - Por or_a ainda se não deli
berou que entrasse em discussao. 

O SR. SouzA FRANCA :-Quando este projeto veio 
á mesa, regulava o 'regimento antigo, que · deter
minava que os · pareceres de commissões fossem 
postos á votação sem discussão. Logo cumpra-se a 
condição, com que foi interposto : proceda-se á vo
tação sem prévia discussão. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: -Eu· convenho que 
se ponha a votos. 

O SR. SoLEDADE: -Eu entendo que a commissão 
não rejeitou o objecto, roas sim o projecto; porque 
diz o regimento no art.l26, que acoromissão poderá 
propôr ou a admissão do projecto sem emendas ou 
alterações, ou a sua reforma com as emendas, que 
julgar convenientes, o~ a total rejeição fazendo 
delle outro. Ora este art1go suppõe que quando a 
commissão rejeita um projecto, não reprova o ob
jecto, porque a commissão fica encarregada de or
ganizar outro projecto, rejeitando aqúelle, que lhe 
fora _apresentado. Portanto assento .... 

O Sn. CLE)tENTE PEnEIRA (interrompendo): -Já 
se decidio que este caso era exceptuado, porque o 
projecto viera á mesa, e fôra remettido á com
missllo na conformidade do regimento antigo. A 
commissão não só rejeitou o projccto, mas tambem 
a sua materia, dizendo que não é digna da consi
deração desta <=amara : sobre isto é que se deve 
votar. 

O Sn. VERGUEmo : -Sr. presidente, nós nos 
achamos em uma hypothese especialíssima, em que 
nos não devemos regular, nem pelo regimento an
tigo, nem pelo moderno : é um caso extraordinario, 
que não póde pertencer a um, nem a outro regi
mento. Entretanto o negocio é de muita monta ; 
pois eu estou intimamente convencido de que não 
ifevemos decidir da materia de um projecto, sem 
discussão, e só pela opinião interposta por uma 
commissão ! isto não é admissivel. A commissão
deu o sen parecer, este parecer não agrada a todos: 
lo~o deve entrar em discussão. Nós não devemos 
reJeitar já um projecto sobre materia de tanta im
portancia, sem preceder conhecimento das razões 
que se otrerecem por ambas as partes. 

O SR. CLE:IIENTE PEREIRA: -Eu não me opponho 
a que se abra discussão sobre .o parecer, antes o es
timo muito. 

O Sn. CosTA AGUIAR:- Eu digo que nunca se 
poderá deixar de abrir discussão sobre o parecer ; 
e nisto nós vamos conformes com o regimento, que 
diz no art. 185 que sobre os pareceres das commis
sões haverá uma unica discussão. Portanto, eu me 
conformo com a opinião do illustre de_{lutado o 
Sr. Vergueiro, não só pelas razões de eqUidade. em 
que se funda, mas tambem por ser de rigorosa jus
tiça. 

O SR. CuNHA MATTOS: .- Eu não me opponho, 
antes desejo, que, se este projecto · não se achar 
bem organisado, se apresente outro melhor; por
que o seu assumpto é i:la maior importancia~ 

o-SR. CusTODlO DIAS:- Aqui ouvi dizer que a 
respeito deste projecto não se deve observar o re
gimento antigo por estar revogado ; mas eu acho 
que visto ter este negocio seguido até agora a mar
cba por elle prescript!l, deve continuar-se a mesma 
direcção, pois ·o regtment? novamente approvado 
não póde ter forca retroactlva. Este é o meu voto : 
decida porém a Ca.mara o que melhor entend_er, com 
tanto que seja em tudo guardado aquelle reg~ment?, 
que se julooar dever prevalecer. O que eu nao qui
zera é qu~ para' umas cousas seja ~doptado o ~n
tígo, e para outras o moderno. DeblllXO deste pnl!
cipio digo que se fôr para este caso adoJ?tado o _regt
mento antigo, entã~ deverá o pareçer bcar adtado, 
por assim o determmar aquelle regtmento todas as 
vezes, que se offer~ce _ alguem a fallar contra os 
pareceres das comnussoes. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: - o. illustre autor 
projecto sustentou a sua matena ••• _. 

_ O Sa. PAULA E SouZA: -Quer o Sr. Vergueiro, 
do que se· não possa rejeitar o projecto simplesmente 

pelo parecer da commissão sem entrar em discus
são: porém esta é a marcha prescripta pelo- regi
!Dento, que _nós devell!os seguir ~t,rictam~nte. Nem 
eu acho neste procedimento o mconvemente, que 
parece escrupulisar o nobre deputado ; . pois se o 
projecto é reJeitado por votação da camara, não se 
póde dizer que esta votacão é dada sem ·conheci
mento de causa, havendÕ o parecer da commissão 

o Si\. CusTooro ·nJAs (interrompendo-Q) :. -l!as 
Joi contra o parecer da commissão, e portanto m-
sisto que fique adiado. . 

O SR CLEDNTE PEREIRA:- Eu não tenho inte
resse e~ fallar, mas creio que devia ter o direito de 
responder. 

51 
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~xpedindo antes as razões, em que se fundamenta. 
Julgo portanto que está na ordem o votar-se já, se 
o projec~o contém ou não materia digna de deli
beracão. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: -Eu me levanto 
Sr. presidente,.,para pedir o adiamento. O decidir 
de repente sobre qualquer mat-eria é signal de leveza, 
ou de muita vaidade: quero meditar sobre o pro
jecto, a sua materia, e sobre o paracer da com
missão : e por isso requeiro que fique a questão 
adiada. 

O Sn. ARAUJO VIAN~A: -Parece-me, que a dis
cussão que se requer, é fóra da ordem. O regi
mento actual estabelece que se proceda á votação 
sobre a mataria de qualquer projecto, depois da 
segunda leitura, sem preceder discussão: o regi-
mento antig(! mandava o mesmo, isto é, que feita 
a segunda leitura, se abrisse votação sobre a· im
portancia da materia. O regimento actual accres
centa que depois da segunda leitura, seja o projecto 
remettldo a uma commissão, para que fique mais 
inteirada a camara pelos votos dos membros, que a 
compozerem. Portanto quer se attenda ao regi
mento antigo, quer ao no1•o, o que· tem lugar agora 
é a votacão sobre o merecimento do projccto sem 
dependencia de discussão. . 

O Sn. VAsco:-.cF.LLOs:- Segundo a opinião do 
hourado membro, que arahou de fallar, de nada 
\'ale o parerer da con~missão, ~ois devendo recahir 
a votarão sobre o proJerto, e nao sobre o parecer, 
vem este a não ter dt~cisão, c portanto de nenhum 
valor. 

O Sn. CLF.)IE~TE PEnEII\.\:- Sobre o projecto é 
que deve versal' a primeira votação, .e depois de
liberará a camara sobre o parecer; pois do contra
rio complicar-se-hão os obJectos, e haverá confusão 
na maneira de votar. 

O SR. VERGUEmo:- Sr. presidente, eu me con
firmo, e insisto no Yoto, que já pronunciei, porque 
ainda subsistem as minhas razões, que não forão 
refutadas. Esta hypothese é toda no,•a, e portanto 
a sua marcha não deve ser regulada por qualquer 
dos regimentos: decida a camara sobre ella como 
entender. A commissão tem apresentado o seu pa
recer, ponderando as razões, que a determinarão, 
este voto é na verdade de grande consideração, por 
ser a expressão do juizo, que formou uma junta 
escolhida dos membros desta camara, depois de 
feitos os devidos exames sobre a materia. Comtudo 
eu quero sustentar a materia do projecto, por a jul
gar util, e por isso requeri, e requeiro, que se abra 
sobre ella discussão. A camara pôde resolver sobre 
este ponto, peÇo portanto que V. Ex. o proponha á 
sua decisão. 

Tendo assim fallado, o illustre orador enviou á 
mesa a seguinte 

<< INDICAÇÃO 

« Proponho que não- se decida sobre o parecer 
da commissão e projecto, sem discusão. >> 

Sendo lida na mesa, e apoiada convenientemente, 
foi assim sustentada por · 

O SR. CosTA. AGUIAR:- Sr. presidente, eu accres
centarei duas palavras ás razões expandidas pelo 
illustre deputailo, que me precedeu, e que o obri
garão a mandar á mesa esta indicação. Este caso 

• realmente é ommisso no regimento, e dahi vem a 
divergencia, que se nota no pensar dos senhores 

que tem fallado na materia. Já se ponderou que o 
projecto foi apresentado nesta camara, lido pri~ 
meira e segunda vez, e finalmente remettido á com
missão de commercio, seguindo-se em todo este 
processo a norma estabelecida pelo regimento an
tigo, mod.ifieado pela pratica aqui introduzida: por 
tanto a commissão apresentando hoje o seu. parecer 
sobre o projecto, parece que deveria determinar-se 
pela pratica e por aquelle regimento antigo, e não 
pelo novo; e debaixo deste principio uma vez que 
rejeitára o projecto, deveria substituir-lhe outro 
seu. Entretanto ella assim o não praticou, julgan
do-se já autorisada pela disposição do regimento 
novamente adoptado. 

·Donde se segue que a questão é sem exemplo, é 
especialíssima, e sobre ella· deve decidir a camara, 
para de uma vez solver a duvida, que na realidade 
é de graves consequencias. V. Ex. já propoz, e a 
camara resolveu que o illustre autor do projccto o 
Sr. Cunha Mattos podia sustenta-lo a despeito do 
parecer da commissão, e por esta maneira poz-se 
termo á primeira duvida aqui offerccida sobre este 
objecto: julgo portanto que nenhum inconveniente 
haYerá, antes terminar-se-ha muito depressa a 
presente questão, se V. Ex. consultar já a camara 
sobre esta nova duvida, c vem a ser ; se a dccicão 
sobre a ma teria do projecto e do parecer em questão 
deve, ou não ser precedida da discussão requerida 
por alguns dos honrados membros. 

Eu já emitti o meu voto a este respeito decla
rando-me a favor dos que pretendem a prévia dis
cussão; e estou firme na mesma opinião, pois nada 
me parece mais natural e jttsto do que a faculdade, 
que requerem tanto o honrado membro autor do 
projecto, como os illustres Srs. da commissão, para 
sustentarem com razões as opiniões que os di
vergem. 

O Sn. CusTODIO DIAs:- Sr. presidentf), eu sou 
um dos que requererão adiamento, e por isso peço 
a palavra. 

O Sn. VERGUEIRO:-Será melhor que estaques
tão não fique adiada. Já se tem perdido algum 
tempo com este incidente, e se ficar adiada ainda 
gastaremos mais : além de que seja qual fôr a de
cisão sobre a materia da minha indicacão, nem por 
isso seguir-se-hão grandes inconvenientes. 

O Sn. VAsco:scELLOS:- Ainda que a ma teria da 
indicação do honrado membro não seja de graves 
consequencias, com tudo não posso ouvir dizer que 
a do projecto e do parecer seja de pouca impor~ 
taneia: pelo contrario eu a considero como uma 
das mais difficeis questõr,s de economia p0litica. 
Como havemos nós decidi-la sem todo o conheci
mento c a maior ciTcumspeccão? E' pois indispen
savel que fique adiada por alguns dias. 

O SR. An . ...u.Jo VIANNA : -Eu entendo tamben'l 
que deve ficar adiada a questão, visto ter-se tor
nado tão importante pela diversidade de pareceres. 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Sr. presidente, eu 
sou um dos membros da commissão, de cujo pa
recer se trata, e por isso com algum particular 
empenho me declaro pelo adiamento. As questões 
devem ser decididas por todos os senhores com 
conhecimento e madureza : a materia é de consi
deração, e cumpre estuda-la. 

O SR. CUNHA 1\IA.TTos: -Eu entendo Sr. presi
dente, que é mui util o adiamento para os·Srs. d~ 
putados poderem formar verdadeiro juizo sobre o 
obiecto. 
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tação .·da camara a indicação_ do Sr. Vergueiro1 e pleno conh~ciment~ àa camara. A com missão dêpois 
send_? approvada, co!lsultou 1_gualmente, se a di~- apr!'sentara o prOJecto de lei, ou approvando este 
cu~sao sobre _a mate~ta do proJecto e varecer ficana plano com as alterações que julgar conveniente, ou 
ad1ad~, e f01 resolvido pela ~ffirmahva: e log~ o u~corporando no mesmo projecto a doutrina extra
mesmo senhor dec!arou o adiamento para o dta 5 htda do mesmo plano : e neste sentido eu appro-
do proximo seguinte mez. . varia o parecer. 

Continuando:-se;na"n;tesma ma~eria da primei~a O SR. SouzA FRANÇA :-Senhores, poupemos o 
parte da ordem do dta; produzw o S~. _secretariO trab3:lho ~ o _tempo, quanto. fôr possível. Para que 
~O}!Za França, como relator da commtssao de po- fim 1mpr1muem-se estas wstruccões? A camara 
hCia, este faz uma parte do corpo legislativo·, as leis hão de 

<< PARECER passar necessariamente pelo senado antes de che

<c A commissão de policia examinando a repre
sentação dos tachigraphos sobre o local, em que 
cumpre fazer_em as suas notas tachigraphicas, é de 
parecer que se remetta a mesma representacão á 
commissão da redacção do Diado, e que esta com a 
mesma commissão de policia dêm as providencias, 
que parecerem convenientes ao melhor desempenho 
da tarefa dos sobreditos tachigraphos. >> Pa«~o da 
camara dos deputados, em 31 do Maio do 1826.
Prcsidente N obrega.-F1·ança, secretario.-.l/ aia, 
secretario.-0 deputado, Dias.-Gouvêa. 

Posto á votação foi approvado. Teve então a pa
lavra o Sr. Cunha Barboza, que da parte da com
missão do instrucção publica leu o seguinte: 

« PARECER 

garem á sancção do Imperador. Para ter este anda
mento . é necess~río que q~alquer negocio seja 
~on_ceb1do em forma de ErOJecto. Portanto julgo 
~nd1s~ensavel que a comm1ssão organise um pro
jecto mcorporando nelle este plano, ou instruccões, 
em fórma de estatutos, para ser tudo impresso, e 
submettido depois ao exame da camara. Eu approvo 
a lembrança da commissão em adoptar o escriptô 
do general Stockler, pois o acho muito digno da 
acceitação publica. Entretanto desejára que cami
nhassemos neste assumpto com menos rodeios, para 
evitarmos perdas de tempo; o que se conseguirá, 
tornando o negocio á commissão para organisar o 
projecto, que .\em hro. 

O Sn. CLJ~liE~TE PEnEm.\ :-0 que acabou de dizer 
o illustre deputado o Sr. França, é justamente o 
mesmo, que se acha approvado pelo regimento. (Leu 
11111 artigo do regimento.) Por isso eu me conformo 

cc A commissão de instrucção publica conhecendo inteiramente com 0 seu parecer. 
quanto convém adoptar-se um plano paraosestudos 
deste lmperio, otrerece á consideração desta illustre O Sn. VM1CO~CELI.os :-Eu votei que fossem im
camara o plano feito pelo tenente-general Stocklor e pressos esses estatutos na persuasão de que já as
apresentado pelo mustre deputado 0 Sr. Domingos tavão dispostos em ordem de projecto de lei. Como 
Malaquias, como muito digno para a reforma, e porém se mostra agora o contrario, julgo muito 
progresso dos estudos; e requer que seja impresso conveniente que a commissão os reduza primeiro á 
para se discutir, principalmente a primeira parte, formula de projccto, c por isso subscrevo ao parecer 
que versa sobre as escolas menores. >> Paco da ca- do Sr. Souza França. 
mara dos aeputados, em 31 de l\laio de l82tl. O Sn. Cu~H.\ DAnnozA :-0 plano, que a com
-Januariô da Cunha Barboza.-l'lsé Cardo::o Pe- missão offerece, é bastantemente extenso, e não 
reira de Jliello.-Antonio Ferreira França. póde ser e·xaminado, e analisado sufficientemente, 

d l S 
- sem muita meditação. Por isso seria melhor que 

Sendo li o pe o r. primeiro secretario,- e aberta passasse já á impressão, para ser distribuído pelos 
a discussão, fallárão na ma teria, lSrs. deputados. Depois que cada um estiver habili-

0 Sn. VASCONCELLos :-Eu me conformo- com o ta do para formar conceito sobre o seu merecimento, 
parecer da commi<>sào, emquanto pretende que se organisar-se-ha o projecto conforme o uso recebido, 
Imprima esse plá.10 de estudos, e se distribuão e confirmado pelo regimento. 
exemplares, para depois entrar em discussão. O Sn. LINO CouTINllO :-E' preciso que a com• 

O Sn. LINO CouTINHO :-A commissão de ins-J missão appresente um projecto de lei, que confirme 
trucção publica adoptou este plano do general : este plano de instrucção publica. Eu não sei como 
Stockler, e apresentando-o hoje á camara pede, l se póde reduzir um systema, tal qual é o plano, de 
que seja impresso para seu conhecimento, e poder I que se trata, a projecto de lei. O que se deve fazer 
depois entrar em discussão. Entretanto eu entendo '! é um projecto de lei mui succinto, que accompanhe 
que o . plano é da commissão, apezar de ter sido o plano, e o approve. 
feito pelo general Stockler, _. . . I O Sn. VASCONCELLOS:-(Não {oi ouvido.) 
. O ?n. PAULA E S«?UZA :-:-0 parecer dtz que , se 1 o Sa. Ltxo CouTINHO :-Eu torno a sustentar que 
1mpnma, e que depois se dtscu!a este plano: porem 1 um systema ·de estudos não póde ser reduzido a 
apresentand?-~e tal qual, elle na o póde ter a marc~a, ! este jargão de leis, colJlo pretendem os honrados 
que ~ comm1ssao pretende, nem deve e!ltrar em d1s-l membros. TQdos os legisladores, quando tralào. de 
eussa:o; p~>rque nao s~ apresenta de~ru.xo dD; fórma 1 planos, ínstrucções, etc., fazem uma lei muito 
de um proJec~ de let, como c~mpna. (O_ tll~tre ; succinta, em que se mandão pôr em execucão esses 
dcput~docontz.uU<Ju a.fallar, porem em voz taoba.t.:ea, 1 planos, ou iustrucções, que a accompanhão: Como é 
que t~ao pôde ser ouv1do.) . · , que uma lei articulada póde servir de estatutos 

O Sn. VERGUEIRO:-Eu pedi a palavra para dizer! sobre uma materia tão vasta ? Como se hão de re
quasi o mesmo, que acaba de proferir o illustre l duzir a uma lei milhares_, e milhCl!:es de artigos de 
deputado. A commissãonãoofferece esteplano como l um systemã oiganisado .já, e formado segundo as 
um projecto de lei, mas é attendivel ng.$f...Pres.Ud~~ttr-·?- Unr··systema scien:tifico, Sr. presi
lleude, plliS]5ãrã1iao se perder tempo em discussões l dente, nunca . poderá ser refundido em uma lei 
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articulada: a linguagem de cada uma. das sciencias, 
e artes sempre será di\•ersa da linguagem jurídica. 
Eu não sei, se os godos assim ordenarão as suas 
leis, porque nunca ti,•erão linguagem para a juris
prudencia. 

O Sa. SouzA FaAxç.c-AquestãonãoYersasobre 
a redacção do projecto, <J.UC<6e pretende, porém 
sobre a utilidade ou inutilidade da impressão do 
plano appresentado, antes de se offerecer o projecto 
ae lei indispensavel sobre a instrucção pub~ica: este 
é o ponto controverso. Se o plano devera ou não 
ser incorporado no projecto, tratar-se-ha em de\·ido 
lugar, isto é, quando a commissão offerecer o pro
jecto. Portanto o que tem dito o honrado membro 
é fóra da ordem. 

O Sa. ARAUJO BASTO :-Creio que a commissão 
ordenando este seu parecer, teve em vista o art. 143 
do regimento, que é applicavel ao caso. Deter
mina-se neste artigo, que se a commissão, a que 
fôr encarregado o exame sobre qualquer represen
t.ação dirigida á camara, a achar atlcndivel, o 
participará propondo á camara que a repl.'esentaç.1o 
seja reduzida a projecto. Eis o que dizem os arts. 142, 
e 14:3 do regimento. (Leu os ditos a;;tigos.) Parece-me 
que nos achamos nessa hypothese, pois debaixo 
da palavra << representação " entende· o regimento 
qualquer escripto offerecido á camara. E que é que 
faz a comrnissão no seu parecer, senão approvando 
a materia deste plano, informando á camara sobre 
a sua utilidade, e propondo que seja reduzido a 
projecto ? A.' camara pois pertence agora resolver 
sobre este parecer approvando-ou o reprovando: 
e á comrnissão organizar o projecto, que propõe ..... 

a que se dirija. Porém nem por isso deve ser rejei
tado o parecer, que aliás é muito bem fundado, 
como já o demonstrei; antes defendo que deverá 
passar com a emenda verbal, que offereci, convém 
a saber: que se mande imprimir o plano proposto 
como requer a commissão, ficando ella encarregada 
de appresentar sobre elle o projecto de lei, que de
verá entrar em discussão com o mesmo plano. Tal 
é a minha opinião. 

O SR. MAIA :-A commissão não fez mais nem 
menos do que devia fazer: ella consulta á camara 
sobre o merecimento deste plano, e por isso não 
tratou de formar já o projecto respectivo. Nisto 
praticou o mesmo, que é livre a qualquer Sr. depu
tado ou a qualquer cidadão nosso, ou ainda estran
geiro, quando offerece uma memoria, ou outro es
cripto á consideracão da camara. Qual é neste caso 
a pratica confirmâda pelo regimento ? E' submet
ter-se a memoria ao exame de uma commissão, e 
com o seu parecer mandar-se, ou não imprimir, ou 
reduzir a projeeto de lei. 

Tendo cessado a discussão, consultou o Sr. presi
dente o voto da camara, e foi resolvido que vol
tasse o parecer á commissão, para redigir um pro
jecto de lei sobre a mataria do plano offerecido, na 
conformidade da indicação verbal do Sr. Souza 
França, ficando prejudicada a emenda do Sr. V ar
gueiro, 

Seguio-se a leitura do parecer da commissào de 
legislação, executada pelo seu relatoor o Sr. Antonio 
Augusto da . Silva, sobre o p1:ojecto do Sr·. Souza 
França apresentado na sessão de 2Q do corrente mez. 

u PARECER Nesta occasião fallárão quasi ao mesmo tempo 
alguns senhores a bem da ordem, que se julgára 
alterada, tornando-se porém em breve á materia, « A commissão de legislação, e de justica civil, e 
continuou o mesmo criminal, tendo exáminado o projecto de lei ácerca 

SR. ARAUJO BASTO:- Repetirei o mesmo que do laudemio, que os enfiteutas dévem pagar . ao 
.já disse, e que delucida o ponto sobre que deve re- senhorio directo dos predios enfiteuticados nos cas'os 
cahir a votação da camara. Os arts. 141, 142, e da alienacão delles; e ponderando que a quarentena 
seguintes do nosso regimento tem toda a applicação estabelecÍda na ord.liv. 4.o tit. 38 não é da essencia 
para o caso presente. Que é a representação de que do contracto da enfiteuse, mas é derivada da sua 
falia o regimento ? E' todo e qualquer escripto natureza, podendo .. as partes contractantes estipular 
appresentado á camara; ainda que otrerecido seja nelle a quantia, que hem lhes parecer; em premio 
por um particular. Que é o plano quo a commissão da licença ou consentimento prestado pelo senhor 
otrerece 't E' um escripto particular, cuja materia directo para alienação do predio, ou convencional" 
diz a commissão ser attendivel. Logo d~ve Yersu que nenhuma se pague: é de parecer que o dito 
a votação sobre este ponto. Se ha de ou não ser projecto se imprima com a seguinte addicão, ou 
reduzida a projecto. Isto é o que eu entendo, e emenda. Que não tendo as partes estipulado éxpres
sobre que parece que não se fazia necessario tão samente algum laudemio, tenha lugar o indicado 
grande debate. · no mesmo projecto. ,, Paço da camara dos depu-

O SR. VERGUEIRO :-Eu pelo contrario creio que tados. 31 de :Maio de 1826.-Antonio Augusto da 
0 nosso caso é mui diverso da hypothese, de que Silva,-Antonio da Silva Telles.-José da Cru;; 
tratão os artigos, que o nobre deputado menciona: Ferreira. 
a commissão não propôz a formação do projecto, Foi approvado sem discussão, e passando-se á 
como diz o honrado membro, assentou, e commu- 2a parte da ordem do dia, tiverão segunda leitura 
nicou á camara que convinha que se imprimisse os seguintes projectos de lei. · 
essa memoria, para que reflectindo os senhores I. o Do Sr. Nabuco para creação deuma comarca 
desta camara sobre a sua materia possão votar com na provinda do Pará, apresentado na sessão de 26 
todo o conhecimento de causa, e discrição. Cumpre deste mez. . . . 
}lO:rta.tito que a votaç.ã.Q r~caia exaLtamente sobre o 2.0 Do mesmo senhor apresentado -na referida 
parecer, para não haver confusão na ordem. E' ver- sessão, para· a creação de um lugar de Juiz de Fóra 
dade que o parecer contém mais uma clausula, que na villa de Bragança. E por se declararem ambos 
é inteiramente inadmissivel,-tal é que depois de dignos de deliberação, forão remettidos o 1°, as 
impresso o plano, que se apresenta, seja logo discu:.. commissões reunidas de legislação e estatistica, 
tido.-Bem se vê que conforme a marcha ordinaria, e o~' ã da legislação. . 
e prescripta no regimento, nenhum lugar póde ter 3.0 Do Sr. Getulio para extincção da junta'ad~i
esta discusão por não ter umuWI~l....i::w:Ji.a-ae.-fl.--t-fH·:MJ~tiva dos diamantes,_ _formada em Cuya6á.J. 

·· --JeCtôSõtire que assente, nem um apresentado na sessão de ~ do mesmo mez.--:-~ .. . 
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sendo igualmente julgado . objecto de deliberação póde designar-se depois, nem a fall.a desta clausula 
foi dirigido á com missão da fazenda. . . póde invalidar a indicação. Eu a julgo admissivel, 

~-o Do Sr •. Rocha Franco, .lido . na sessão de ~. e muito neeessario o adiamento que nella se re-. 
para a revogação do !!,~vará ~e ~de ~gosto de 1~, quer, porque nós não estamos em circumstancias 
o qual pelo mesmo passou as co. mm1ssões reumdas de podermos deliberar com o devido acerto sobre a 
de fazenda e do ecclesiastico. melhor marcha que se deve dar ás materias que fo-

5.0 Do Sr. Castro. Vianna tendente ao augmento rem presentes a esta camara. 
dos ordenados dos emprel@dos publicos offerecido, A pratica de mais algum tempo, os nossos pro-
na mesma .sessão de .26.-Foi regeitado. prios erros na occurrencia dos negocias nos ha de 

6.0 Do Sr. Rocha Franco, offerecido na sessão de advertir sobre os inconvenientes de alguns artigos 
24, fazendo extensivo á província de Minas-Geraes que se devem emendar ou supprimir, e sobre ne
o decreto de 16 de Abril de 1821 sobre a isempção cessidade de outros q:ue talvez se devão admittir 
dos dízimos dos generos de consumo.-Sendo de- d~ novo. Este conhec1mento não póde ser sómente 
clarado attendivel, passo•.t á commissão da fazenda. o fructo da reflexão, mas do uso e pratica. Portan-

Tiverão igualmente segunda leitura as seguintes to, precisamos experiencia que se não adquire sem 
indicações : . tempo. Firmado nesta razão defendo o adiamento. 

1. • Do Sr. Rocha Franco, para se arbitrarem ali- O SR. So.~RES DA Roca.>. :-Eu não posso convir 
mantos ao príncipe imperial, lidá pela primeira vez na indicacão, pois nós precisamos de um regula
na sessão de 26 deste mez.-RemeU.ida á commis- mento estãvel que dirija o nosso trabalho. Quanto 
são de fazenda. · ao que pondéra o Sr. Souza França, penso que não 

2.• Do Sr. Gonçalves Martins, apresentada na é de tanto pezo como pretende, porque o regimento 
mesma sessão, sobre a creaçã.o de escolas em algu- tem de passar por umas poncas de discussões; o 
mas villas do Maranhão e outras prm·idencias a que se não emendar na primeira, reformar-se-ha 
bem da instrucção publica.-Foi á commissão res- na segunda. Porisso eu me opponho ao adiamento. 
pectiva. O Sa. SouzA. FRANÇA. :-Em todo o caso eu ainda 

3.• Do Sr. Vasconcellos para se pedirem ao go- voto pelo adiamento. Nós não Astamos sem regi
verno os estatutos do curso jurídico, proposta na mento, como quer inculcar o nobre deputado; e 
sessão de 24..-Foi approvada sem opposição. demais quanto mais tarde se principiar na discussão 

4. • Do Sr. Soares da Rocha, lida na sessão de 26, dos seus artigos, tanto mais depressa será ultima
a respeito das congruas dos conegos.-Passou á da, por isso que mais habilitados estaremos com a 
commissão do ecclesiastico. observação do andamento dos neg:ocios, tomando 

5.• Do Sr. Gonçalves Martins, proposta na mes-:- cada um as notas do que J>_arecer digno de emenda 
ma sessão, para se applicar aos seus primitivos fins p&:a as produzir na occastáo opportuna. . 
a contribmção voluntaria com que offerecêrão a Portanto, não se perderá tanto tempo em debates 
concomr os povos do Maranhão para se abrir um inuteis ; e os antigos que se forem vencendo . vão 
canal nas immedia<;ões da capital da província.- logo servindo de lei para a discussão. 
Foi á càmmissão da fazenda. o SR. BAPTISTA PEREIRA :- Eu voto contra o 

6.• Finalmente, do Sr. Nabuco, lida na mesma adiamento. A razão que dá o Sr. Souza França, 
B!lssão, propondo a erecção de um pharol n11 Ponta. fundado na necessidade de experiencia para melhor 
da Atalaia na cosh do Pará.-Remettida ás com- se deliberar sobre o que nos convém sanccionar, 
missões de commercio e marinha. não é subsistente. Eu não sei que haja dependencia 

Passou-se á 3• ordem do dia, que era a discussão de pratica. Suppoudo-se que afinal se approvão ar
do 1 o artigo do regimento interno, lido na sessão tigos que depois mereção reforma, . usaremos das 
precedente, e adiado pela hora, e tend(' sido nova- nossas attribuicões sem inconveniente algum. Nós 
mente lido o , artigo pelo, Sr. secretario Souza Fran- fazemos esta lei, e se na pratica se reconhecer d~-
\:..a, levantou·-se e dtsse Ceituosa, revogamo-la e substituímos-lhe outra. 

O SR. V.tSCO!'(CBt.Los :-Sr. presidente, eu vou Esta nào é daquellas cuja mudanc.a póde ser pe-
ofrerecer uma indicação para se não discutir por ora rigosa. 
o regimento... . O Sa. VAscoscELLos:-Seria muito attendivel á 

O S11.. PRESIDEm (interrompendo-o) :_;..Eu o dei razão que dá o illustre deputado o Sr. Baptista l~e-
para ordem do dia. . · reira, se com igual força nos fizesse sentir a neces-

0 SR. CosTA AGUIAR :-Não póde ser admittida sidade de principiarmos já a ~iscuEsão do regime~to 
• :.o· • h ·d t · · que se acha approvado mtennamente. Era prectso 

essa ütutcaçao, _por se: li;Ver venct o o ·con rano. que nos provasse a ~rande utilida~e qu~ tirariall'!os 
O Ss. VAsCONCELLOS :-Porém os motivos que te~ de propinar a sancçao de uma let defeituosa e m-

nbo a ponderar, ~ão de toda a consideraÇão. , · ,orme. "b . .a 
Dito isto enviou á mesa a seguinte Será para darmos exercício as nossas attr1 mções1 

Por isso que podemos fazer leis7 interpreta-las e 
« JNDÍc .~çio revoga-las , h~vemos . d~ aveuturar produeções 

· · d. · • monstruosas e me:teqw:velS, só para \ermos o ~ra-
• Pf()ponho qu~ não entre por ora em tscu!!lsao zer de as revomtrmós ilahi a dias 1 Não b~sta diZ.er 

o projecto de. regimento desta camara.-Vascon- c- ~ S F ã - b zo - que as razões _do Sr. ouza rança _n o . sa~ su sis-
cel · s. • · · · ' tentes, é prects<? refuta-l~s. Nó;; ~mda !lao temos 
S~ndo lida na me!a e apoiada conveniente)llen- um mez de pratica, e por ISSO nao pGssu~mos a ex-

te,. oppôz-se diZendo . . . . . periencia, qu. e é só a q.ue nos ha d .. e m. os. trar o. me-
O Sa. ALilEIDA B AuivQUEilQtTE :-Um adiamento lhor' a seguir nas operações desta camara. . . ·- · .... 

indefinido não póde te! lugar · · · ·----1\imt.rlloje· nos vimos bem emb~çado~ ':_ res- . __ 
é lfecessãrio queseaetermine o termo. · . . .... _ peito da. votação sobre o parecer da comm1ssao do 

O Sa. Souu Faup:-0 termo do. adiamento commereio ácerca dó projecto do Sr. Cunha 1\Jattot:: 



Camara dos Deputados - Impresso em 30112/2014 16:48- Página 14 de 16 

206 SESS10 :DI 3l DE ~IAIO 'HE , 18~--

já -poderemos, portanto, emendar o regimento no 
arugo correspondente, o que não lembrava a algum 
de nós; Não foi, portanto sem ponderosissimas ra
zões que eu requeri o adiamento. 

O Sn. R\PTISTA PEREU\.\ :-Sr. presidente, quan
do me opponho ao adia!Uento é por eonhecer que o 
regimento a discutir foi extrahído d'outros, e não 
uma materia nova: as suas determinações quasi 
todas forão discutidas nessas assembléas, para que 
forão feitas, e os inconvenientes que hoje se encon
trarão são nascidos do pouco conhecimento que 
temos delle. e não da sua incoherencia. 

Eu não digo que façamos leis com precipitação, 
nem será prudente fazP-las para as revogar no dia 
seguinte; porém digo qu~, no caso sujeito, o adia
mento só servirá de eternisar a discussão, e de nos 
fazer regular por um regimento em que só teve 
parte um deputado. Comtudo, a camara decidirá. 

O Sa. VERG'GEIRO :-Eu Yoto tambem pelo adia
mento. E' certo que a materia do regimento não é 
das de maior perigo, e que bom seria que tivesse
mos quanto antes um regulamento esta-rei para os 
actos da camara: porém tambem é certo que o ob
jecto não é tão facil como parece, principalmente 
não estando ainda nós bastantemente experimen
tados para escolhermos o melhor. Conforme forem 
apparecendo casos noYos, assim nos habilitaremos 
a organisar o syslema : a demais, nós não es
tamos desproYidos de regimento, pois o actual serve 
como se tn-esse sido sanccionado· para ser perma-

nente. 
o Sa. CusTOIIIO DIAS :-Eu não me opporei ao 

adiamento, porque entendo que devemos evitar 
todos os eston-os que possão embaçar a livre mar
cha dos negocios da camara : os nossos trabalhos, e 
a discussão da camara dc,'em caminhar sem empe
cilhos, e a regra que prescrever o seu andamento, 
ha de ser duradoura. Para isto é indispensavel ,pen
sar-se com madureza antes de se approvarem os ar
tigos deste regimento. Sobre este ponto com-en-
cem-me as razões do Sr. Vasconcellos. . 

de commercio e fazenda. · Imníediatamente . teYe a 
pala-n-a, e assim se explicou . .. , 
. o SR. ROCHA F.W..co :...:.....Sr~ p~sid~nte, n'a ses

são de 23 de Setembro de 1~ 'da extincta a!sein
bl~a eu apresentei um requerimento, dos povos do 
arraial de Santa Luzia, o qual sendo remettido á 
commissão de petições, confonne· o seu parecer 
voltou á mesma: commissão ~ra redigir-se um pro
jeclo df'. lei sobre a materia do requerimento. Te
nho fortes razões para solicitar este negociG~ e por 
isso envio á me!;8 uma indicação que peço se tome 
em consideração. . . · · 

Veio á mesn e foi lida pelo Sr. secretario Souza 
França a seguinte . 

« INDICAÇÃO 

<< Proponho que a commissão de petições, reven
do as que forão apre~entadas 'na extincta assem
bléa, informe com o seu parecer sobr~ o re,que
rimento dos pOl"OS do arraial de Santa Luzia, , e os 
termos em que se achava. >>-Foi apoiada e ficou 
para a segunda leitura. , . 

Dada a hora e propondo-se o Sr. presidente a 
concluir a sessão, pedio a palavra e diSse 

O SR. CusTomo Dus : ~Sr. · presidente, 'pare
ce-me que não serei importuno. em dizet: a V. · Ex. 
que nós hoje entrámos para a sessão um quarto !fe 
hora depois das dez, e que por isso para desempe
nharmos a obrigação que nos . impõe o regimento, 
de"eremos sahir um quar~o. depois das duas afin;i de 
preenchermos as quatro horas d~' tral?a,~ho. · .- · 

Não sendo esta proposta ap01ada · convemente
mente,não foi tomada e~ consideração, mas , o 
Sr. presidente declarou que as sessões principiarião ' 
imp-reterivelmente ás_- dez ho.ras; _e .da.'n.do .. p. ara a 
ordem do dia seguinte: 1°, o parecer da commissão 
de , minas e bosques· sobre o projecto de. lei do 
Sr. Getulio; 2'>, _l}areceres de co~10issf!_~s ~. pri~éi:
ras leituras de tndicacões ·e proJectos; levantou a 
sessão ás 2 horas da tarde.-Jianoel-Jo~é de Sou.:a 
Frcr'llça-;.~--Fran.cisoo Gomes de Campos, a redigia. ' 

--·-
RÉSOLUÇÕES DA CAMARA. 

O SI\. CusHA RARBOZA :-Parece-me que as razões 
expendidas a fa,·or do adiamento são sem replica ; 
eu, e a maior parte dos Srs. deputados que aqui se 
achão, nenhuma experiencia ainda temos dos nego
cios, e só com o tempo o podemos alcançar. Julgo, 
portanto, que não sendo por ora attendh-el a neces- Illm. e Exm. Sr.--A camara dos deputados, afim 
sidade de sanccionar-se já um regitnente perma- de dar as pro,idencias que estiverem dentro- de · 
nente, nenhum inconveniente se oppõe a espaçar-se suas attribuições para fazer povoar . e . cultivar os 
a discussão sobre seus arti,.os. vastos sertões das pro,;ncias do Pará, e Maranhão, 

Não havendo quem mais ?aliasse na materia, con- e da comarca do Rio-Negro, necessita que o govern• 
sultou o Sr. presidente o voto da camara, e sendo lhe , preste as informacões e noticias que se pude.
a_P,provada a indicação do Sr.Vasconcellos, o Sr. pre- rem alcançar sobre a· estatisliea daquelles ~e~9to~ 
stdente declarou adiada por um mez a discussão do paizes. O ({Ue participo a V. E~. afim de <lu~ sejá 
regimento interno ; e como por este adiamento fi- presente a S. l\1. I. . . ' · . . . . · · 
cára livre o tempo que se havia reservado na ordem Deus guarde a V. Ex. 'Paço da camüa dos ·depu:. · 
do dia pa.ra esta· discussão, franqueou o Sr. presi- tados, em 31 de Maio de 1826.-'Monoel Josê lk 
dente a admissão das propostas que se houvessem Souza França.-Sr. José Feliciano Fernandes Pi-
de offerecer, e logo pedindo a palarra, disse -nheiro. 
) O Sl\. VuGÚEtao :7 Eu peço que se declare ';ll"- lllm.· e Exm. Sr.-Na conformida~e da resoluç~o 
gente a . inaicação que apresentei hoje ácerea ·da , desta camara, remett_o . a V. Ex • . a :.uu~lusa rel11çao 
necessidade de se examinar o estado do banco Na-- dos membros que ate a data de hoJe têm nella. to,. . 
ciónal. ~s razões que vão expres!!adasn~. ~u pre- i:n~do.~~_!lto, ~<:Jm a ~n~icaçã.~ "do~ ~ii'S . e~ - -q~e 
ambulo, servem para ab~nar a m~nha ~petlçao. : pnnc1p1arao a ter exerclCIO, afini 1d~}l~e ,P0~5a_)~r-

Sendo geralmeiJ.te apotad?, abrw o Sr •. presidente vir pa-ra se f!l~ar no. thesoUl'o piiblico .a ~olha~~~ 
a discussao_s(!bre a urgencta, e não havendo quem se_u!p~espect1vo~ vencunent()s. • ' . . , · , . · , ·. · _ . 
se oppúze5se, · foi posta â vota cão e vencida~ . Pro.- , Deus guarde a V: ,Ex. Paco da. camara dos depu
cedeu-se logo_ ã .segun_!-la le!turã, e .Po! deliber~ção tados, em. 31 de l\laio . de 1 .826. -~~~ni~el Jose tk _ · 

__ _da...camara foL remettxda .. as -CQmmtsgoes-- -rett~ttdu- -SOtt-.:::a· -Fratl~ .-Sr. VtscondeOeBiependy. ~ - · · 
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!llm. e Exm.~Sr.-A camara dos deputados, a 

bem de progredir nos seus trabalhos relativos á 
instrucção publica, resolveu que . se pedisse ao go
verno a remessa dos esta~utos que se tenhão orga
nísado para o curso jurídico, na fórma do decreto 
da sua creacão de 9 de Janeiro de 1825. o qf!e rar
ticipo a V. fu. para quésejapresente aS. M .. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos de,Pu
tados, em 31 de l\laio de 1826.-Jfa.noel Jose de 
Sou::a França.-Sr. José Feliciano Fernandes Pi
nheiro. 

IJESPACHOS LANÇADOS NO LIVRO DA PORTA DA. SECRE• 
TAI\1.\ DA CAM.\1\A DOS DEPUTADOS, NO llfEZ DE M.HO 
DE 1826. 

22. - Candida. Joa.quina de Jesus. - Não ~em 
lugar. . 

24:.-A mesma.-A' commissão de justica. 
31.-Camara da Villa de S. João de Itaborahy .

A' commissão de petições. 
Claudio José de Souza.-A' mesma. 
12.-Demostbenes José de Oliveira Mello.-A' 

commissão de petições. -
20.--0 mesmo.-lndeferido por ora, por não ha

ver vaga como suppõe. 
~.-Francisco Joaquim da Silva Vargas.-Re-, 

queua ao governo .. 
31.-Habitantes do arraial de Sant'Anoa de Ca

ramandella.-A' commissão de petições. 
Os mesmos.-A' commissão de estatistica. 
12.-losé Francisco Barboza.-A' commissão de 

petições. - . · 
José Antonio Ferreira Guimarães.-0 mesmo. 
13.-0 mesmo.-A• commissão da redaccão do 

Diario. ' 
José Francisco Barboza.-A· commissão de po

licia. 
Izidoro Borges Monteiro.-A· commissão de pe

ticões. 
'1'7.-Theodomiro dos Santos.-A' mesma. 
17.-lzidoro Borges ~lonteiro.-A' cmnmissão da 

redaccão do Dia.rio. 
Jose Theodomiro dos Santos.-A' commissão de 

polícia. 
18.--João Cardozo de Almeida Amado.-A' com

missão de constituicão. 
José Gomes da Silva.-A' commissão de peti

ções. 

19.-loanna Margarida.-ltequeíra competente
mente. 
. ~.-José ~lathias Vilhena.-A' commissão de 
JUStiça. 

.26:-José Arouche de Toledo Rcndon.-A' com-
mtssao de podere.s. · 

30.-:-~ose Dommgues lloncorvo.-A' commissão 
de_ peuçoes. 

~os~ Theodomir~-dos Saf!-tos.-l\ào tem lugar. 
Jos~ Gomes da Sllva_-Não tem lugar. 
Jo~e Arouche de Toledo Rendon.-Expedio-se 

offic10 ao governo para que a camara de S. Paulo 
passe diploma ao supplente respectivo. 

José Soares de Castro.-A' commissão de legis
lação e iustiça chil e criminal. 

.José Domingues lfoncorvo.-A' mesma com
IIDssão. 

12.-Manoel José Vieira.-A' eommissão de pe-
ticões. · • 

·13.-0 mesmo.-A' commissão de policia. 
Manoel·Rodrigues de Carvalho.-A' mesma. 
00.-)lanoel Cypriano de Freitas.-A' eommissão 

da redaccão do Diario. · · 
30.-Manoel Uodrigues de· Carvalho.-Não tem 

lugar. 
31.-Negociantes do praca do Brazil.-A com-

missão de petições. • 
12.-Proprietarios do Diario Fluminense.-A' · 

commissão de petições. 
13.-0s mesmos.-A' commissão da redaccão do 

Diario. • 
Pedro Plancher.-~· comm_iss_ão de petições. . 
16.-0 mesmo.-A comm1ssao de redaccão do 

Diario. • 
20.-Proprietarios do Diario Fluminense.-De-

fPrido. . 
22.-Pedro Plancher,-Não tem lugar por ora. 
12.-Sabino Francisco de Malheiros.-A' com-

missão de peticões. 
Sehastião.José da Silvá.-4) mesmo. 
13.--ü mesmo.-.4.' commissão de policia. 
17.-Silvino José de Almeida.-Indeferido por 

ora, por não haver vaga como sup~õe. 
12.-Thimoteo dos Passos.-A commissão d\! 

petições. 
13.-0 mesmo.-A' commissão de policia. 
26.-Thomaz Soares de Andrade.-.A' commissão 

de petieões. 
O mesmo.-A' commissão de fazenda. 
ro.-Thimoteo dos Passos.-Não tem lugar. 
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Na sessão de 19 de 1\Iaio, pag. 92, L" columna, 
linha 50, onde na falia do Sr. Clemente. Pereira se 
diz--a presente indicação-:- accrescente-se: <t Pro
ponho que se suspendão os trabalhos desta camara 
no dia 23 do corrente, por estar destinado pelo Im
perador: para se fazerem as exequias a S. M. F. o 
Senhor D. João VI.'' sendo que esta foi a indicação 
apresentada por aquellP illustre deputado. 

§ 

Na sessão de 20 de Maio, pag. 100, 1.• columna, 
acha-se publicada a falla do Sr. secretario Costa 
Aguiar, porém este illustre deputado depois de ap
parecer o seu discurso, apl'esentou á redacção do 
Diario da C amara a seguinte emenda: . « que lendo 
o § 2. o da sua falia inserta a pag. ll5 do Diario 
(correspondentes a 100 destes am~aes) notára que 
os tachigraphos não havião entendido parte do que 
então pronunciãra: porquanto em lugar de detrahir 
no merecimento dos tachigraphos, que servirão nas 
cõrtes de Lisboa, elle tendo só em vista justificar a 
ditrerença das gratificações, que a commissão havia 
designado, dissera que naquella capital, onde esta 
arte estava mais adiantada, nem por isso havia a 
mesma perícia dos tachigraphos, que servião nas 
côrtes, e que os que ali gozavão de uma decidida 

reputação, erão Ó M arti e um denominado Ma
chado: e quo por não ser da sua intenção meoo!!
cabar pessoa ·alguma de merecimento, fazia esta 
justa e devida declaração» a qual por ordem dos 
senhores da commissão acima indicada se mandou 
transcrever no Diario. 

§ 

Na sessão de 29 de Maio, pag. 166, column3. L• 
vem publicado o discurso do Sr. Paula e Souza, 
este porém depois de o lêr mandou á commissão da 
redacção do Diarío a seguinte declaração : <t Que 
lendo o Diario n. 16, vio que o seu discurso ali 
transcripto a pag. 192 se acha muito diverso do sen
tido, em que o ennunciou, como se deprehende, e é 
sensível a quem o lêr pelas lacunas e desligaçã.o de 
idéas. Que como o orgão de sua voz é summamente 
fraco a ponto de não ser ouvido em todo o salão, 
muito pouco do que falia póde ser obtido pelos ta
chigraphos ainda os melhores; e por isso ou não 
apparecem as suas falias ou se transcrevem incom
pletas.>> 

§ 

Na sessão de 29 de Maio, pag. 167, 2.a columna, 
linha 40, onde se lê-Paço. da camara dos depu
tados-deve lêr-se tão sómente-Paço ~. 

---~ 
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